THERE IS NO TIME
FOR DOWNTIME.

It’s an undeniable truth. When you run a ﬂeet, downtime is always lurking
olvo Trrucks Uptime
just around the next bend. That’s why you need Vo
Services, a unique suite of products and services designed to help you
maximize uptime, increase maintenance efﬁciency, and safeguard your
investment with protection plans customized to your needs. Nothing can
slow your business down when you know the road ahead.
Learn more about Vo
olvo Trucks
r
Uptime Services at volvotrucks.ca/uptime.
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been dealing with different aspects of the industry
and addressing the issues that are unique to the
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health, family, recreation, and many other issues that
are relevant to their livelihood.
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The estimated 10,000 Polish-Canadians in Ontario’s trucking industry form one of its largest ethnic
groups. They are ambitious, hardworking people,
who, regardless of their original profession from their
country, pursued careers in trucking - and follow high
work standards established in this sector of the economy. Truck 'N' Roll Magazine is the only Canadian
publication specifically targeting this audience.
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Distribution
ON OUR FRONT COVER:

Truck ‘N’ Roll Magazine is distributed free of
charge in southern Ontario at many industry-specific
locations, such as truck stops, transport companies,
truck driving schools, truck service centres, as well
as at various points of distribution of Polish press
such as Polish Cultural Centre, deli shops, book
stores, etc. We also attend most of the major local
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The Pinnacle™ is
Mack's primary highway tractor. Customers
ordering Mack Pinnacle
model sleepers with improved aerodynamics
can additionally expect
up to 6% fuel efficiency improvement.
www.macktrucks.com
Photo courtesy
Mack Trucks, Inc.

Quick facts
Published in English & Polish / 4 issues per year /
20,000 copies annually / full colour / high-gloss paper
/ dimensions 6.5'' x 9.5'' /
We invite you to promote your company on the
pages of our magazine and benefit from the exposure
within the Polish-Canadian trucking community.
Roman Wiktorowicz,
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CO TO JEST
ETYKA ZAWODOWA?
MARCIN BARANIECKI
Etyka zawodowa to jest zwierzê na wymarciu. Coraz mniej jest tych, którzy wiedz¹ z czym i czym to siê je!
W rzeczywistoœci chodzi o bardzo prost¹ sprawê. Chodzi o to, ¿eby w trakcie naszej pracy pamiêtaæ, ¿e nie
jesteœmy sami, ¿e ca³y czas mamy wokó³ siebie innych. A oprócz tego, ¿e jesteœmy dumni z naszego zawodu,
lubimy go i umiemy wykonywaæ! Jesteœmy wizytówk¹ firmy, któr¹ reprezentujemy i dbamy o jej dobro tak,
jak o swoje.
Brzmi trochê jak dekalog? Ca³kiem byæ mo¿e! Parê przyk³adów:
Oto pierwszy:
Wielki truck, stoj¹c w poprzek, blokuje wolne doki prze³adunkowe. Silnik chodzi, ale kierowcy nie ma. Ustawia
siê kolejka innych, którzy chêtnie skorzystaliby z otwartych drzwi, ale nie mog¹. Kierowca pozostawionego trucka
siedzi w ubikacji i w trakcie innych "zajêæ" spokojnie tekstuje. Minuty wyd³u¿aj¹ siê w kwadranse. Kolejka cierpliwie czeka. Magazynier rozk³ada rêce, wskazuj¹c na ubikacjê. Wreszcie drzwi siê otwieraj¹ i "bohater" wychodzi
z opadaj¹cymi spodniami, ale z samsungiem w rêku. Nie patrzy na nikogo, nikogo nie przeprasza za wstrzymanie
pracy, po prostu wychodzi i wsiada do trucka. Odje¿d¿a? Sk¹d¿e znowu. Siedzi z nisko spuszczon¹ g³ow¹. Ledwo
go widaæ. Kierowcy w kolejce zaczynaj¹ tr¹biæ. Wreszcie g³owa siê podnosi i truck z wolna rusza.
Drugi:
Truck podje¿d¿a do za³adunku. Kierowca nie wysiada z kabiny. Siedzi i tekstuje albo coœ tam sobie przegl¹da,
albo drzemie. Wreszcie koniec. Magazynier wychodzi, puka w okno:
- Za³adowane. ChodŸ podpisz papiery.
Kierowca wchodzi do magazynu i prawie natychmiast wpada w z³oœæ.
- Jak to! W trailerze nie ma miejsca! Przecie¿ ja mam jeszcze do wziêcia trzy palety!
- No to dlaczego nie powiedzia³eœ? - pyta magazynier. - Móg³bym to za³adowaæ inaczej. Teraz trzeba wszystko
wyj¹æ i ³adowaæ "sideways".
- Ale ja nie wiedzia³em...
- Trzeba by³o przyjœæ i zainteresowaæ siê za³adunkiem, a nie siedzieæ w trucku...
Trzeci:
Highway. Truck jedzie lewym pasem. 95 kilometrów na godzinê.
Kierowca ma s³uchawki na uszach. Coœ mówi. Mo¿e do siebie, mo¿e do kogoœ, mo¿e œpiewa? Kto to wie? W
ka¿dym razie, nic nie s³yszy, nie wie, co siê wokó³ niego dzieje. Samochody wyprzedzaj¹ go z prawej strony,
niektórzy delikatnie (ostatecznie jesteœmy w Kanadzie) tr¹bi¹, inni wyci¹gaj¹ przez okna rêce z podniesionym
œrodkowym palcem. Kierowca trucka dalej snuje siê lewym pasem i gada...
Czwarty:
Znowu highway. Rozjuszony "trucker" napiera na jad¹c¹ przed nim hondê. W hondzie wystraszona dziewczyna. Truck wœciekle miga œwiat³ami, tr¹bi i zbli¿a siê do hondy niemal na odleg³oœæ metra. Spanikowana dziewczyna naciska na hamulce... Reszta jest milczeniem...
Pi¹ty:
Rozmowa w dyspozytorni.
- To mówisz, ¿e klient ³adowa³ ciê szeœæ godzin?
- No tak...
- A kiedy skoñczy³?
- No, godzinê temu...
- Rozmawia³em z nim. Mówi³, ¿e ca³y za³adunek trwa³ pó³ godziny. To gdzie by³eœ? Wiesz, ¿e p³acimy ci za
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Qualiﬁed LCV Drivers needed for
Mississauga and Montreal
Company Highway Drivers: $0.514/mile
Owner Operators:
New higher mileage rates

Friendly drivers
make our day

Rosedale Transport
is an equal opportunity
employer.

“This family business has
a family tree with really
strong roots. If you want
your career to grow, join
the family.”
Rick V., Rosedale Driver 15-years

Join the family.
Drive the business.
rosedale.ca/drivers
T1.855.721.3962

| F1.844.314.5953

czas pracy?
Szósty:
Przyjêcie do pracy.
- Ile masz doœwiadczenia?
- Ja? Piêtnaœcie lat! Wszêdzie jeŸdzi³em!
- No to cofnij do tego doku. Chcia³bym zobaczyæ.
"Kierowca" mêczy siê przesz³o dwadzieœcia minut bez rezultatu.Wreszcie wychodzi z trucka i mówi:
- F... that! Ja jestem highway driver, a nie jakiœ tam shuntman!
Siódmy:
Stacja inspekcyjna. Tak zwana waga. Inspektor sprawdza ³adunek. Przy otwarciu drzwi naczepy wypada paleta
z farb¹, która za³adowana by³a wysoko i nie zabezpieczona pasami. Inspektor ledwo uskakuje w bok, a paletka
zwala siê z hukiem na ziemiê. Ca³e szczêœcie, beczki s¹ stalowe, wiêc wytrzymuj¹. Teraz tylko trzeba sprowadziæ
wózek wid³owy i w³adowaæ j¹ ponownie.
- Dlaczego ³adunek nie zabezpieczony?
- Ja nie wiedzia³em...
- Nie wiedzia³eœ?! A jak j¹ taraz za³dujesz i zabezpieczysz?!
- Ja nie wiem...
Ósmy.
U pewnego klienta obserwujê cofaj¹cy truck. Wóz jest poobijany, felgi pordzewia³e, opony ledwo-ledwo, brakuje
paru œwiate³. Kierowca szarpie truckiem i próbuje, próbuje, próbuje. Ju¿ widaæ zmêczenie, zniechêcenie. Nie
mo¿e. Wreszcie w³¹cza hamulce, podchodzi do mnie i rozmawiaj¹c przez telefon, pyta mnie pó³gêbkiem:
- Móg³byœ cofn¹æ mojego trucka? Tak tu ciasno...
Proszê bardzo. Wchodzê do kabiny, dotykam kierownicy, a kierownica lepka. W trucku jak w kuble na œmieci.
Wszêdzie jakieœ opakowania po jedzeniu, coca-coli, œmierdzi ostrymi przyprawami... Trudno wytrzymaæ. Wk³adam
jednak rêkawice, wstrzymujê - ile siê da - oddech i zwalniam hamulce. Sprzêg³o nie ma kompletnie ¿adnego
"wolnego skoku" - bierze zaraz po dotkniêciu. Skrzynia biegów trzeszczy, a do tego mam prawie pewnoœæ, ¿e
³o¿ysko podtrzymuj¹ce wa³ napêdowy jest do wymiany. Mniejsza z tym. Cofam na drzwi. Kierowca ca³y czas
rozmawia z kimœ przez telefon. Nawet nie kiwa mi g³ow¹. Po prostu mówi - znowu pó³gêbkiem - "okay" i w³azi do
swojej kabiny. Nie mówi "dziêkujê". Mo¿e nie umie...
Dziewi¹ty.
"Trucker" wchodzi do klienta. Okienko, magazynier, w trochê dalszym tle parê m³odych kobiet przy biurkach.
Nic nie mówi, tylko podaje papiery. Magazynier chce jakichœ dodatkowych informacji, ale trucker na ka¿de pytanie odpowiada ze zniecierpliwieniem: "How the f... should I know?"
Mówi g³oœno i zaraz widaæ, ¿e chce, ¿eby go wszyscy s³yszeli: "What the f...?! You see, buddy, I don't give a
s... what's in this goddamn trailer!!!
Tak mówi do os³upia³ego magazyniera. D³ugo, g³oœno i ordynarnie.
Dziesi¹ty.
Kompanijny truck na highwayu. Daleko od bazy. Awaria. Zanosi siê na d³u¿sze oczekiwanie najpierw na towing,
a potem w gara¿u. Kierowca jest wœciek³y. Obieca³ ¿onie, ¿e bêdzie w domu na weekend. Po paru godzinach
³¹czy siê z dyspozytorem i krzyczy:
- Wiesz co, ja zostawiam ten z³om tutaj, gdzie jest i baw siê sam!
- Ale¿ nie mo¿esz tego zrobiæ! Tam jest ³adunek telewizorów!
- Co nie mogê? Ju¿ robiê! Bye, bye!
I "trucker" zatrzymuje nadje¿d¿aj¹cy truck, wsiada i odje¿d¿a do miasta. Opuszczony truck z ³adunkiem zostaje
na ciasnej drodze...
Ka¿dy z nas móg³by rozszerzyæ ten "dekalog" o wiele innych przyk³adów.
Czy naprawdê nic siê nie da zrobiæ? Czy rzeczywiœcie etyka zawodowa to zwierzê na wymarciu?

Marcin Baraniecki,
Editor-in-Chief
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GUEST COLUMN

ON THE ROAD
OR ON THE JOB,
IT'S ALL SAFETY
DAVID H. BRADLEY, PRESIDENT & CEO
CANADIAN TRUCKING ALLIANCE
ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION

When it comes to safety, most of the attention as it relates to the trucking industry is focused on
the industry's performance on the roads and highways. But, there is another facet of safety that
also requires ongoing attention - that is safety in the workplace.
ver the past two years or so, CTA has
served on the Occupational Health and
Safety Advisory Committee of the federal
Labour Program's Occupational Health &
Safety Policy Unit. The committee is an
employer/employee forum where the performance
of federally regulated industries from the perspective
of OHS is monitored and discussed.
Trucking has the largest number of employers in the
federally-regulated sector which also includes the
railways, airlines, banking, communications and the
federal public sector. It also has the largest number
of small businesses.
Trucking also has the third largest number of employees (as measured by full-time equivalents
(FTEs)) after banking and the public service. In
2012, the most recent year for which data is available, there were about 180,000 FTE employees in
the federally regulated road transportation sector.
This represents about 15% of all federally-regulated
employees by FTEs.
According to the latest statistical report from Labour

O
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Canada, the total number of work-related fatalities
reported for all federal employers in the federal jurisdiction decreased in 2012 by about 20% from the
previous year. Other than what appears to be an
aberration in the form of a 50% increase from 2010
to 2011, the overall trend in the federal jurisdiction
for the five-year period from 2008-2012 has been
downwards.
Unfortunately, 60% (29/48) of work-related fatalities
in the federal sector in 2012 occurred in road transportation, which is mainly trucking. (The next highest
was air transportation at 11%).
In addition, road transportation accounted for just
over a third of all disabling injuries. In total, road
transportation in 2012 saw 7,306 disabling injuries,
29 fatalities and 8,041minor injuries for a total of
15,376 incidences.
Not surprisingly then, road transportation has been
identified as one of the sectors to receive special attention as a 'national priority sector' from the government officials in charge of the country's federal
occupational health and safety (OHS) regulations.

Recently, Employment and Skills Development
Canada (ESDC) informed CTA of its priorities for
"preventing injuries, fatalities and hazardous occurrences, particularly in high-risk industries" for the period 2015 to 2017. Some carriers have already seen
increased audit activity.
While there is some variation from year to year, most
OHS violations in the road transportation sector
occur under the regulations covering permanent
structures; materials handling; hazardous substances; safe occupancy of the workplace; first aid;

and, violence in the workplace.
All trucking employers in the federally-regulated sector would do well to review their OHS practices in
light of this information.

David H. Bradley is CEO of the Canadian Trucking
Alliance and President of the Ontario Trucking
Association. He can be reached at 416-249-7401
ext. 227 or by e-mail: dbradley@ontruck.org

While there is some variation from year to year, most OHS violations in the road transportation
sector occur under the regulations covering permanent structures, materials handling, hazardous
substances, safe occupancy of the workplace, first aid, and violence in the workplace.

EXAMPLES OF COMMON OHS VIOLATIONS
in the road transportation sector
PERMANENT STRUCTURES
Portable dock plates are not
clearly marked with safe
working loads
Fire doors are propped open
(required to remain shut)
Upper levels improperly built
(e.g. cannot bear load stored
on them or do not meet
Code requirements)

SAFE OCCUPANCY
OF THE WORKPLACE
Lack of written procedures on
safety materials (e.g. regarding fire drills)
No inspections (or improper
inspections) of fire protection
equipment (e.g. fire extinguishers)

VIOLENCE PREVENTION
IN THE WORKPLACE
No program in place
Employers are often unaware
of their obligations

MATERIALS HANDLING
Lack of single code/signals
(required to establish single
code and training on the
code)
Lack of operator training on
materials handling concerning variety of equipment (e.g.
cranes and forklifts)
Lack of written instructions
and inspections on maintenance of materials handling
equipment
Not wearing restraining devices
(seat belts)') on motorized
materials handling equipment (e.g. forklift)
Trailers not properly secured
at loading docks
Improperly secured loads on
motorized materials handling
equipment, (e.g. improper
use of forklifts as loads are
often too heavy)
Home-made forklift attachments, e.g. for lifting workers
(needs to meet requirements, which is more easily
achieved when manufactured to fit specific forklift)

HAZARDOUS SUBSTANCES
Safety data sheets not up-todate
Not labelling all portable containers
Improper storage, (e.g. flammable material next to welding area; propane cylinders
unsecured and in building
supposed to be secured and
stored outside)
Air quality concerns, (e.g. due
to poor forklift maintenance;
improper ventilation in indoor
loading areas)

FIRST AID
Not enough first aid attendants
First aid kits are incomplete
or incorrect
No information on emergency
procedures
Inadequate equipment (e.g.
for eye-washing stations and
emergency showers)

All trucking employers in the federally-regulated sector would do well to review their OHS practices
in light of this information.
www.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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GHG
PHASE 2:
WHY?
JOANNE RITCHIE EXECUTIVE DIRECTOR
OWNER-OPERATOR'S BUSINESS ASSOCIATION OF CANADA

I’m an avid reader, but this tome just about did me in. I’m talking about the 1,329-page notice of proposed
rulemaking called, Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty
Engines and Vehicles - Phase 2, from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). No, I haven’t read every page, but I’ve scrutinized enough
of it, and read tons of press reports, to have a good handle on what’s coming our way.
The regulation, as laid out in the proposal, will apply increasingly stringent fuel efficiency standards to trucks
and engines beginning in model year 2021 and flowing
through to 2024 and 2027. Proposed changes to trailers
will kick in for MY 2018 and will also become stiffer
through 2027.
Environment Canada and Transport Canada will be developing a similar rule, and some fear it will mirror the
U.S. rule, requiring improvements of a similar magnitude to Canadian domiciled trucks. We can but hope at
this point that our regulators take into account the profound differences in Canadian highways, as well as the
difference in the trucks we use here, and also the climate in which we operate, with sub-zero temperatures
and snow three to four months of the year in some
places.
In any case, we can expect major changes to trucks
over the next 12 years. Probably for the good, I’m willing
to concede, as cleaning up our environmental footprint
cannot be considered a negative. I’m fearful, however,
that impatient regulators will demand more of the truck
and engine makers’ engineering and testing and validation teams than they are capable of. It could be like
EPA 2007 all over again, though I posit that 2007’s technical failings would pale in comparison to what could go
wrong with some of the advanced systems already
under consideration to meet the 2027 targets.
Remember what happened when the EPA decided the
industry was going to have diesel particulate filters on
trucks by 2007? I know many owner-operators that
were nearly driven out of business by costly and fre-
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quent repairs to the DPF and EGR systems. That technology was foisted on trucking before it was ready, and
truck owners paid the price, big-time. Had engineers a
few more years to work the bugs out of the transition
from traditional exhaust systems to EGR and particulate
filters, no doubt it would have gone much more
smoothly.
EGR valves and diesel particulate filters are infinitely
less complex than an “organic Rankine cycle diesel engine waste heat recovery system.” Huh? If they couldn’t
get even relatively simple technology road-ready in
time, how can we expect the engineers to pull this kind
of miracle out of their hats?
In fact, in several reviews of the SuperTruck projects
from both Cummins/Peterbilt and Daimler Trucks, engineers from both companies said some of the technology they used to achieve their ground-breaking test
results, in particular the waste heat recovery systems
used by both teams and the electric hybrid system used
by Daimler alone, was “not yet commercially viable.”
When the engineers involved in such a project say publicly that a technology is not ready for prime time we
should probably take them seriously. The problem is,
once the scientists tell us the technology can work, interest groups and government officials jump on the
bandwagon and push to make sure all the bells and
whistles get under our hoods pronto, ready for market
or not.
What’s more worrisome, with the Phase 2 standard officially just a proposal, not yet a full regulation, some

keeners are already talking about moving the rules forward to take full effect in 2024 rather than 2027. Gimme
a break.
There’s more coming our way with this GHG reduction
proposal that we have ever had to contend with before,
some of it so advanced it’s barely off the drawing board.

Some called-for improvements, like new aerodynamic
requirements for van and reefer trailers seem, on the
surface, fairly benign. The trailer portion of the rule will
start kicking in by 2018, which in model-year terms, is
just two years from now, although trailer makers are
saying the mandated improvements can be easily met
with existing SmartWay technology such as side skirts
and trailer tails.
The rule, if nothing changes following the comment period, will also require automatic tire inflation systems
and ultra-low rolling resistance tires that are 25 percent
more efficient than a 2010 baseline tire. A tire with such
low rolling resistance just has to have some compromise, and I hope for the sake of all Canadian drivers
operating anywhere it’s snowy, that they don’t throw
traction under the bus in favour of fuel efficiency.
Trailer efficiency improvements, like the rest of the rule,
will become increasingly stringent through to 2024,
leading us perhaps to tear-drop shaped trailers like
those now in use in England.
In terms of costs and benefits, the EPA estimates that
the Phase 2 rule will cost industry about $25 billion
while returning about $230 billion in net benefits, including a return on investment to truckers in 24 to 30
months on a tractor that’s expected to cost about
$12,000 more than one does today.
I’m not so worried about the upfront cost or the projected ROI, but about the cost of keeping the darn
things running. The costs associated with the EPA
2007-2010 rules were staggering. Unfortunately, the
costs I’m talking about don’t make it onto the official
balance sheets; it’s the cost of downtime, the off-warranty repairs, the diminished trade-in values, and the
aggravation and frustration of trying to run a business
with a truck that won’t stay moving.
The scariest part of these regulations is that they are
completely unnecessary, and will prove to be prohibitively expensive. Fuel efficiency is something every carrier, every owner-operator and every truck maker is
striving for. Left alone, this industry is innovative
enough to get where the regulators are pushing us, but
without needless pressure, and certainly without the
penalties. What don’t they understand about not commercially viable?

Joanne Ritchie is executive director of Owner-Operator's
Business Association of Canada.
Is Phase 2 viable for you? E-mail her at jritchie@obac.ca
or call toll free 888-794-9990.
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PROVEN HERE.

HERE.

AND HERE.

BFGoodrich® tires have conquered Baja races, rock walls and race tracks around the world.
We’re also proud of helping truckers take control in any situation.
Take control today at BFGoodrichTruckTires.com.

POLSTAR TRUCK REPAIRS INC.
JUBILEUSZ XX-LECIA
Polstar Truck Repairs Inc. to jeden z najstarszych polonijnych warsztatów truckerskich w Kanadzie. W tym
roku obchodzi XX-lecie swojego istnienia. O pocz¹tkach biznesowych, o minionych dwudziestu latach i
planach na przysz³oœæ rozmawia z w³aœcicielem Polstar Truck Repairs Inc., panem Józefem Krzemiñskim,
dziennikarka naszego magazynu - Kaja Cyganik.

TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE: Mechanika samochodowa
to hobby wielu mê¿czyzn, Pan zbudowa³ na jej kanwie
œwietnie prosperuj¹cy biznes. Jakie by³y pocz¹tki?
JÓZEF KRZEMIÑSKI: Jestem od urodzenia mechanikiem.
W Polsce pracowa³em w du¿ych zak³adach mechanicznych, potem w Niemczech przy samochodach, to i
tu, zupe³nie naturalnie robiê to samo.
Najgorsze by³y pierwsze trzy lata, bo w³aœciwie sam
pracowa³em, zaczyna³em od zera, nie mia³em grosza
przy duszy, ¿adnych znajomoœci. Znalaz³em potem
wspólnika, który troszeczkê mia³ pieniêdzy - i tak to
rozwinêliœmy. Robiliœmy dzieñ i noc, cz³owiek siê uczy³,
budynek, który wynajêliœmy nie by³ przystosowany do
napraw - trzeba by³o budowaæ wszystko od pocz¹tku,
ciê¿ko by³o klientów zdobyæ, ale jakoœ powoli doszliœmy do tego, co mam teraz.
Truck 'N' Roll Magazine: Co by³o najtrudniejsze, ¿eby siê
przestawiæ w pracy miêdzy Europ¹ a Kanad¹?
Józef Krzemiñski: Jêzyk. Ta bariera jêzykowa pocz¹tkowo by³a nie do przeskoczenia. Do dziœ dnia jest
ciê¿ko, choæ jak cz³owiek robi ca³y czas to samo, to siê
w koñcu uczy. Poza tym ró¿nice kulturowe. Tu w jednym miejscu ¿yj¹ ró¿ne nacje, z ka¿dym trzeba inaczej
rozmawiaæ, do ka¿dego inaczej podchodziæ. W Polsce
wszyscy byli kulturowo tacy sami, byliœmy u siebie w
domu. Tu przyjdzie Hindus, Chiñczyk, ka¿dy inaczej
rozmawia, czego innego chce, inne ma wymagania.
Pod tym wzglêdem w Polsce by³o prosto.
Truck 'N' Roll Magazine: Co Pana sk³oni³o do emigracji?
Józef Krzemiñski: Przypadek. Przyjecha³em w 1990 na
wycieczkê z czterema kumplami. Na wczasy. Zawsze
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lubi³em podró¿owaæ, w Polsce dobrze mi szed³
biznes, jeŸdziliœmy po Europie, Ameryki nam siê
zachcia³o. Spotka³em tu mojego kolegê z Niemiec i
on mnie namówi³, ¿ebym zosta³.
Truck 'N' Roll Magazine: Jak wielu Polaków stanowi
Pana klientelê?
Józef Krzemiñski: Kiedyœ by³o du¿o, naprawdê du¿o.
Naszych by³o przynajmniej 60%, teraz coraz mniej,
ludzie poma³u odchodz¹ z tego zawodu. A szkoda, bo
zawód truckera to jeden z najlepszych zawodów dla
mê¿czyzny. Cz³owiek jest samodzielny, bierze trucka,
wsiada, jedzie, nie musi robiæ w fabryce od ósmej do
trzeciej, jak automat, na zegarek patrzyæ. A tu jeszcze
dobre zarobki! Dobre, nadal bardzo dobre, bo gdzie
on sobie tak zarobi osiem, dziesiêæ tysiêcy miesiêcznie? Wiadomo, ¿e go nie ma w domu, nieraz dzieñ i
noc, ¿e ci¹gle w trasie, ¿e musi coœ poœwiêciæ, ale
przecie¿ zawsze jest coœ za coœ. Ma wolnoœæ.
Polacy siê wykruszaj¹, nie ma nowego narybku, nie
ma m³odej emigracji, m³odych kierowców. M³odzi
ludzie wychowani w realiach kanadyjskich myœl¹ ju¿
inaczej. Wol¹ za biurkiem, wolne weekendy, nie chc¹
wsiadaæ na trucki, bo to jednak jest ¿ycie w drodze.
Zmiany s¹ bardzo widoczne i dynamiczne - teraz
g³ównie jako kierowcy zatrudniaj¹ siê Hindusi i
Chiñczycy - a to kolejne dla nas wyzwanie, bo
nie³atwo siê z nimi pracuje.
Truck 'N' Roll Magazine: Co siê najczêœciej psuje
w truckach?
Józef Krzemiñski: Elektronika. Jak zaczyna³em w latach dziewiêædziesi¹tych to elektroniki nie by³o prawie

Za³oga Polstar Truck Repairs Inc. Na zdjêciu
od lewej: Jerzy Korona, Mariusz Ka³u¿ny,
Karol Ku³akowski, Adam Krzemiñski, Józef
Krzemiñski (w³aœciciel Polstar Truck Repairs
Inc.), Marek Padyku³a, Stefan Bruzda.

wcale, a nowoczesne trucki s¹ na³adowane elektronik¹ od podwozia po sam dach. Ca³y czas siê
czegoœ uczymy, ca³y czas siê dokszta³camy. Ja ju¿
tak nie muszê goniæ za tymi nowinkami technologicznymi, mój syn siê tym zajmuje. Poza tym zatrudniam ch³opaka, który jest chyba jednym z
najlepszych elektroników na rynku. Pracuje u mnie
te¿ piêciu polskich mechaników, wszyscy po porz¹dnych zawodówkach, wyuczeni zawodu. Lubiê pracowaæ z Polakami, Polacy myœl¹. Wiedz¹, od czego
zacz¹æ, znaj¹ zasady pracy silnika, pompy paliwowej
czy skrzyni biegów. Mechanicy wykszta³ceni w
Kanadzie czêsto takich rzeczy nie wiedz¹. Potrafi¹
wymieniaæ podzespo³y, ale jak zapytasz o kolejnoœæ
zap³onu, to nie za bardzo wiedz¹, o co chodzi. Niestety, taka jest w Kanadzie ogólna zasada, ¿e w³aœciwie zepsutej czêœci w podzespole siê nie naprawia,
tylko wymienia na nowy komponent. I nawet jeœli mechanicy, tacy jak nasi, wiedz¹, co trzeba naprawiæ nie ma szans na czêœci zapasowe, bo dealer ich nie
sprowadza. Nas uczyli naprawiaæ, a nie wymieniaæ,
dlatego lubiê pracowaæ z Polakami. St¹d praktycznie
nikt nie odchodzi, pracujê z tymi samymi ludŸmi od
kilkunastu lat. My zreszt¹ du¿o pracy poprawiamy po
innych. Fachowcy s¹ w Kanadzie na wagê z³ota.
Doœwiadczenie w zawodzie, a nie dyplomy z uniwersytetów gwarantuj¹ sukces.

Truck 'N' Roll Magazine: Wspomnia³ Pan, ¿e zatrudnia
syna. Rodzinny biznes?
Józef Krzemiñski: A tak, wszyscy pracujemy razem. Moi
dwaj synowie, ¿ona przychodzi do ksiêgowoœci.
Cieszê siê, bo pocz¹tkowo oporni byli, dyscyplina im
przeszkadza³a, ale teraz myœl¹ bardziej przysz³oœciowo, s¹ bardziej odpowiedzialni. W domu o biznesie
nie rozmawiamy, praca zostaje w zak³adzie.
Truck 'N' Roll Magazine: Ciê¿ko siê do Was dostaæ?
Józef Krzemiñski: Ruch w biznesie jest spory. Mamy
dobr¹ lokalizacjê, tak¹ number one, bo tu s¹ wszyscy
zwi¹zani z biznesem truckerskim - dealerzy, serwisowanie, wszystko w jednym miejscu. Nie robimy
rezerwacji. Z truckami jest inaczej ni¿ z samochodami
osobowymi. Truck przyje¿d¿a, robi serwis i musi
wracaæ na trasê; osobowy mo¿na zostawiæ na kilka dni
w warsztacie. Liczy siê efektywnoœæ, czas naprawy,
czasem takie naprawy musz¹ byæ zrobione ekspresowo. Ale rezerwacje siê u nas po prostu nie sprawdzaj¹. Kto przyjedzie pierwszy, tego pierwszego
obs³ugujemy. Ta metoda doskonale siê sprawdza od
lat, nie ma ba³aganu, ka¿dy wyje¿d¿a zadowolony.
50% to nasi stali, powracaj¹cy klienci. I cieszy mnie to,
¿e nowi przychodz¹ z polecenia, bo s³yszeli od innych,
¿e dobrze pracujemy. Od lat nie dajê praktycznie ¿adnych reklam, nie og³aszam siê - dla nas najlepiej
pracuj¹ rekomendacje innych kierowców.
Truck 'N' Roll Magazine: W tym roku obchodzi Pan
dwudziestolecie biznesu. Jaka jest Pana recepta na
kanadyjski sukces?
Józef Krzemiñski: Przede wszystkim trzeba byæ upartym
i ciê¿ko pracowaæ. Chêæ budowania, zdobywania,
poparta wysi³kiem i poœwiêceniem zawsze w Kanadzie
zaowocuje. Ka¿dy ma momenty s³aboœci, ja te¿
mia³em, ale nie wolno siê poddawaæ. Tutaj system
pozwala budowaæ biznesy od podstaw, bez inwestowania du¿ych pieniêdzy. Jest ³atwiej ni¿ w Europie
rozkrêciæ interes. Jeœli masz chêæ, upór, pomys³ i
ciê¿ko pracujesz, to wyjdziesz na swoje i to stosunkowo szybko. Nikt nie bêdzie ci utrudnia³ dzia³ania.
Truck 'N' Roll Magazine: Najwiêksze Pana marzenie?
Józef Krzemiñski: Chcê wróciæ do Polski. I wrócê.
Biznes stopniowo przeka¿ê synom i wrócê na moje
Mazury... tam jest tak piêknie, te jeziora... Pewnie nie
na sta³e, bêdê trochê tu, trochê tam, ale bardziej ju¿
tam, bo na emeryturê to tylko do Polski. A na razie
jeszcze tu, dzieci, wnuki, grono przyjació³, motocyklowe przeja¿d¿ki... nie mam na co narzekaæ. Tu siê
naprawdê lepiej ¿yje. Spokojniej. Nikt ci na rêce nie
patrzy, do garnka, do ogródka nie zagl¹da. Ta Wolnoœæ
tu bardzo mi siê podoba

Redakcja magazynu Truck 'N' Roll sk³ada panu Józefowi Krzemiñskiemu, jego rodzinie i wszystkim pracownikom
serdeczne gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu warsztatu i ¿yczenia samej pomyœlnoœci na przysz³oœæ!

MAINTENENCE: USED TRUCKS

IMPROVE
IMPROVE THE
THE VALUE
VALUE
OF
OF YOUR
YOUR TRADE
TRADE IN
IN
BY JIM PARK

EVERY NEW TRUCK EVENTUALLY WINDS
UP ON A USED TRUCK LOT. PLANNING FOR
TRADE-IN DAY CAN HELP YOU GET THE
BEST RETURN ON YOUR INVESTMENT.
Photos in the article courtesy of Jim Park.

When it's time to trade in your current truck for another, you want to get the best trade-in value possible.
That helps to lower to cost of the new one. Here are few tips to help improve the truck's resale value, along
with a strategy for planning the next trade-in to improve its market value.

1) Make sure the tire and brakes are at least 50%: If
the dealer has to put new tires, brakes and batteries on
the truck, you could take a $5000 hit on the price, says
Chris Fredrickson, Sales Manager of Peterbilt Manitoba. "We will have to replace worn tires and brakes,"
he says. "If you trade the truck with decent rubber and
brakes, you'll get the value from the money you spent
on the tires and we'll be able to sell it without replacing
those parts."
2) Make sure the emissions systems is intact and working: In most provinces now, dealers won't accept trucks
on trade with disabled, missing, or damaged emissions
systems. New Vehicle Inspections requirements require the emissions systems to be in place and working. Because of the cost of replacing such parts, many
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dealers won't even consider such a truck on trade.
If you have defeated or disabled the emissions system,
make sure it's working again before you try to trade it
in. If you damaged or destroyed the parts in disabling
the system, you might try selling you truck to someone
who plans to use it off-road only.
3) Spruce up the truck before taking it to the dealer:
Like food in a restaurant, with used trucks presentation
is everything. At least clean all the garbage out of it, advises Brian Sarna, Used Truck manager at Freightliner
Manitoba. "You never get a second chance to make a
good first impression," he says. "If you spend a little
money up front to clean and detail the truck, replacing
damaged body parts, and generally improving its over-

all appearance it will improve your chances of getting
a better deal on the truck."
4) Show your maintenance records: Even if your truck
is a little long in the tooth, if you can prove it's been well
looked after it will fetch a better price, says Phil Spinney, Used Truck sales manager at Universal Truck and
Trailer in Moncton N.B. "Documented maintenance tells
us the truck has been well taken care of," he says.
""There will always be issues with older truck, but
there's a difference between normal wear and tear and
neglect. We'll look more favorably on a well maintained
truck."
5) What generation of emissions system is on the
truck? If it's a pre-2010, with just the diesel particulate
filter and not the selective catalytic reduction system
that uses diesel exhaust fluid, you can expect to take a
hit in value. The pre-2010 trucks generally did poorly in
the fuel economy department, and buyers know this.
They will reduce their offer to purchase accordingly,

Make the necessary repairs to the truck before trading it. Chances are you can make the repair for less than the hit
you'll take trading in a beat up truck.

leaving you with a choice: take the lower offer on the
truck, or run it for another year to try and make up the
loss. The truck, of course will be worth even less in a
year's time, but the drop off in value might not be as
steep and you might have been able to make up some
of that difference in the extra year of earning potential.
6) Consider selling it south of the border or overseas:
A few American truck dealers are buying used Canadian trucks because of the exchange on the dollar and
because a typical Canadian truck is spec'd a little heavier than the typical U.S. highway truck. "Our heavier
spec combined with the premium a US buyer sees on
the dollar makes our used trucks pretty attractive," says
Sarna. "There's also pretty good demand through the
wholesale market for trucks that will be shipped overseas to places like Russia, Vietnam and Africa. 2010
and newer truck sell well in this markets."
Trade Cycle Strategy
A lot can change in the five years that might have
elapsed between the time you bought a truck and the
time you planned to trade it in for the next one. It's important to consider what point in the truck's life would
fetch you the optimum trade-in value. It's generally assumed that the younger the truck the better. You'll need
to consider, however, how the payment schedule will
affect how much of the principal of the loan you will
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have paid down by the time you plan to trade.
This is where a bit of risk management at the front end
can help. Should you finance the truck over four or five
years? Maybe six or seven? Maybe the payments
would be unmanageably high on a 48-month term. Payments would be lower on a six-year, but by six year,
you might have used up all the equity in the truck and
it would be viewed as too old. In that case, one can only
hope you stashed money away to make up for the time
you planned to trade because you'll get less for sixyear-old truck that you would a five-year-old truck.
You really have to look at the what you can earn over
the period, how much revenue you'll retain, and hope
that it will make up for the age-related loss of equity and
trade-in value.
If, when you bought the truck, you arranged the financing so it would be paid off in 48 or 60 months; that's
probably the best time to trade. You may not get top
dollar for older trade in, but at least you'll have nothing
owning on the truck the day you trade it.

ABOUT THE AUTHOR: Jim Park is the technical and
regulatory affairs advisor to the Owner-Operator's
Business Association of Canada. He can be reached
at jpark@obac.ca

REVERSE AGING CLINIC:
Zatoksycznienie i zakwaszenie organizmu jest przyczyn¹ chorób
i z³ej kondycji.
Truckerzy s¹ szczególnie nara¿eni na ci¹g³y stres, ha³as i cala gamê zanieczyszczeñ œrodowiskowych. Do
tego zdecydowana wiêkszoœæ prowadzi niezdrowy tryb ¿ycia. Sk³adaj¹ siê na to choæby takie czynniki, jak
nieregularne i z³e od¿ywianie, picie nadmiernych iloœci kawy, siedz¹cy tryb pracy, niepe³nowartoœciowy
sen, zw³aszcza na d³ugich trasach. Jeœli dodamy do tego brak ruchu na œwie¿ym powietrzu, brak æwiczeñ
poprawiaj¹cych nie tylko sylwetkê i kondycjê, ale przede wszystkim uk³ad kr¹¿enia - to nikogo nie dziwi,
¿e tak wielu kierowców podupada na zdrowiu.
Trzeba siê jakoœ ratowaæ! Nauczyæ siê jak lepiej dobieraæ posi³ki, uzupe³niaæ braki witamin i minera³ów, a
przede wszystkim oczyszczaæ i stymulowaæ komórki organizmu.
Jednym z miejsc, gdzie mo¿na uzyskaæ kompleksowa pomoc w odwracaniu skutków niezdrowego trybu ¿ycia,
jest znajduj¹ca siê we wschodniej Mississaudze Klinika Odnowy Biologicznej; Reverse Aging. Rozmawialiœmy
z prowadz¹c¹ klinikê od oœmiu lat Danut¹ Domurad.
Danuta Domurad: Nasza klinika to ma³e sanatorium blisko domu wyposa¿one w terapeutyczne, wysokiej klasy
urz¹dzenia s³u¿¹ce do terapii oczyszczaj¹cych i balansuj¹cych. Wchodz¹c do œrodka, momentalnie odczuwamy spokój, relaksuj¹ca muzyka i olejki eteryczne wyciszaj¹ nasze nerwy, przenosimy siê do innego
œwiata. Wizyta zaczyna siê od ewaluacji organizmu na specjalnym komputerowym programie, u¿ywanym w
ka¿dym szpitalu w Szwecji. Sprawdzony jest ka¿dy organ, hormony, trójglicerydy, mocz, cukier, minera³y,
poziom ¿elaza, kwasowoœæ organizmu, biologiczny stan komórki w celu ustalenia planu terapii.
Nasza klinika specjalizuje siê w terapiach kwantowych, tj. Quantum Biofeedback, na stres, depresje, fobie, infekcje, uzale¿nienia itp.; tak¿e w terapiach jonowych, terapiach pulsuj¹cego pola magnetycznego, otwartego
systemu colono-hydroterapii, koloidalnych k¹pielach b³otnych, terapiach masa¿u limfatycznego i tybetañskiego,
terapiach olejkami eterycznymi; w refleksologii, wyszczuplaniu sylwetki przy pomocy body wraps i specjalnej
aparatury Venus Freeze, opartej na naturalnym pobudzeniu komórki do produkowania elastyny i kolagenu.
Mo¿na poprawiæ jêdrnoœæ i elastycznoœæ skóry twarzy, brzucha, piersi, r¹k, ud i poœladków. Nasze motto to odkwaszenie i odtoksycznienie ka¿dej komórki i tkanki, aby umo¿liwiæ lepsz¹ absorpcjê i dotlenienie komórek,
odwracaj¹c w ten sposób procesy degeneracyjne.
Dr. Otto Wartburg, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, ju¿ w 1930 roku podkreœla³, ¿e brak tlenu
w komórce, spowodowany zakwaszeniem i zatoksycznieniem, jest przyczyn¹ przewlek³ych chorób, tzw. degeneracyjnych.
Istnieje d³uga lista czynników, które mog¹ to powodowaæ - od fizycznych, przez psychiczne i œrodowiskowe.
Takie jak np.: nadmierna tkanka t³uszczowa, zalegaj¹cy cukier, który mo¿e doprowadziæ do degeneracji ga³ki
ocznej i zwyrodnieñ komórek, bia³ko, które odk³ada siê w arteriach, wszelkiego rodzaju trucizny emitowane
przez œrodowisko, detergenty u¿ywane w domu i w pracy, tanie, prze³adowane substancjami chemicznymi
œrodki do pielêgnacji cia³a, spaliny, metale ciê¿kie i opary, które truckerzy wdychaj¹ codziennie w pracy,
niepokój, destrukcyjne zwi¹zki z innymi ludŸmi, wyczerpanie emocjonalne etc.
Truck ' N' Roll Magazine: Jak szybko odczuwa siê zmiany i czy jest to bezpieczne?
Danuta Domurad: Jest to i bezpieczne i sprawdzone. Nasi klienci ju¿ po jednej terapii odczuwaj¹ zmiany.
Czuj¹ siê silniejsi, lepiej siê poruszaj¹, mijaj¹ bole, klienci odczuwaj¹ wewnêtrzy spokój. Depresje, fobie i inne
problemy uk³adu nerwowego mijaj¹ ju¿ po kilku sesjach. Wzrasta odpornoœæ organizmu, wszystko zaczyna
wracaæ do równowagi i rozpoczyna siê proces odnowy i odm³adzania. Od razu to widaæ, bo wygl¹d zewnêtrzny
jest odzwierciedleniem stanu wewnêtrznego organizmu. Osoby maj¹ce nadwagê gubi¹ a¿ do 10 kg w ci¹gu
miesi¹ca. Odm³adzamy siê, zdrowiej¹c. A có¿ jest bardziej wartoœciowego ni¿ zdrowie? Nic! Szanujmy je zanim
bêdzie za póŸno.
Truck ' N' Roll Magazine: Czy mog³abyœ podaæ kilka przyk³adów zabiegów, jakie mo¿ecie zaoferowaæ
truckerom?
Danuta Domurad: Oferujemy, jak nadmieni³am, ró¿ne terapie oczyszczaj¹ce, poczynaj¹c od terapii jonowych,
które fantastycznie oczyszczaj¹ nerki, w¹trobê, uk³ad limfatyczny i praktycznie ka¿da tkankê. Dziêki temu regulujemy ciœnienie, oczyszczamy krew, usprawniamy kr¹¿enie, oczyszczamy w¹trobê itp. Polecam przeczytanie
ksi¹¿ki, któr¹ napisa³ Andreas Moritz, "Cudowne oczyszczanie w¹troby", aby zrozumieæ, jak istotne jest utrzywww.trucknrollmagazine.ca TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE
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manie tej wielkiej fabryki naszego organizmu w dobrym stanie. Proponujemy tak¿e k¹piele b³otne, które mo¿na
zrobiæ w domu, w swojej wannie, lub u nas w celu eliminowania metali ciê¿kich i innych substancji chemicznych,
które zalegaj¹ w komórkach latami. Bardzo skuteczna jest te¿ colono-hydroterapia: otwarty, bezpieczny system
oczyszczania jelita grubego w celu pozbycia siê zalegaj¹cych kamieni ka³owych, paso¿ytów, grzybicy, œluzu, czyli
tego, co zatruwa organizm od œrodka. Proszê odwiedziæ nas na Facebook/Reverse Aging Clinic, aby obejrzeæ
filmik o tej wspanialej terapii
Truck ' N' Roll Magazine: Truckerzy pij¹ w pracy bardzo du¿o kawy. Wiem, ¿e macie specjaln¹, zdrow¹ kawê,
która alkalizuje organizm.
Danuta Domurad: Tak. Normalna kawa wyp³ukuje minera³y i zakwasza, a nasza kawa ma zdrowotne
oddzia³ywanie, gdy¿ zawiera certyfikowane, organiczne zio³o - tzw. Grzybka Reishi - który odkwasza i odtoksycznia ka¿d¹ komórkê, wzmacniaj¹c system odpornoœciowy, pokarmowy i nerwowy. Napój alkalizuj¹cy, który wspaniale poprawia poziom energii. Wielu truckerów kupuje nasz¹ kawê; wspaniale siê po niej czuj¹, od razu widz¹
ró¿nicê.
Truck ' N' Roll Magazine: Czy poza wymienionymi powy¿ej terapiami macie równie¿ coœ, co zapewnia szybk¹
i skuteczn¹ poprawê wygl¹du?
Danuta Domurad: Wyszczuplamy cia³o i pozbywamy siê fa³dek przy pomocy body wraps. Na naszych
skutecznych programach mo¿na zgubiæ nawet do 10 kg. w ci¹gu miesi¹ca i ujêdrniæ cia³o.
A najnowszym hitem, zarówno dla kobiet, jak i dla mê¿czyzn, jest terapia Venus Freeze - pulsuj¹ce pole magnetyczne, które uaktywnia produkcjê kolagenu i elastyny, dziêki czemu ju¿ po paru zabiegach niezwykle poprawia
siê wygl¹d skóry twarzy, szyi, r¹k, brzucha, poœladków, ud, znika cellulit - wygl¹damy m³odo i naturalnie.
We wszystkich zabiegach w naszej klinice mo¿na skorzystaæ z 'Karty Sta³ego Klienta', aby otrzymaæ najni¿sze
ceny. Mo¿na te¿ wykorzystaæ benefity. Serdecznie zapraszamy truckerów i ich rodziny.
Truck ' N' Roll Magazine: Dziêkujemy za rozmowê. Zachêcamy naszych czytelników do dbania o zdrowie,
odtruwania organizmu, stymulowania komórek. Na to powinien znaleŸæ siê czas i pieni¹dze, bo nasze cia³o, to
nasze najwa¿niejsze narzêdzie pracy. Truck, taki czy inny, zawsze siê znajdzie, ale kierowca jest niezast¹piony.
Pracy nikt nie rzuci, ale ratowaæ siê trzeba!
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BLASKI I CIENIE KRÓTKICH TRAS

HAND BOMBING
NIE TAKI DIABE£ STRASZNY,
JAK GO MALUJ¥!
MARCIN BARANIECKI
Ciemn¹ stron¹ pracy na mieœcie jest rêczny
roz³adunek. Nie zawsze! Nie zawsze! Przede wszystkim, nie ma tego tak du¿o. Oczywiœcie, jeœli siê
jeŸdzi jako kurier, dostarczaj¹c paczki i paczuszki,
to ca³a praca na tym w³aœnie polega, ale jeœli
pracuje siê w systemie P&D (pickup and delivery) i
jeŸdzi tractor-trailerem, to rêczny roz³adunek (hand
bombing) jest rzadkoœci¹.
Hand bombing był i jest zmorą
kierowców.Kiedyś - gdy palety nie
były jeszcze w powszechnym
użyciu - ręczny rozładunek był
powszechny i aprobowany. Był
częścią pracy kierowcy. Kierowca
jeździł z pomocnikiem, który brał z
trucka przesuwane przez kierowcę
towary i na własnych plecach
zanosił do klienta. Dziś - w sytuacji
gdy ogromna większość towarów
ładowana jest na palety - trucki
rozładowuje się wózkiem
widłowym. Prosto i szybko. Tam
gdzie nie ma doków używa się
wind (tailgates), którymi opuszcza
się towar z trucka na ziemię. Mimo
to - w opowieściach truckerów przewijają się - jak straszne
ostrzeżenie - wspomnienia o
rozładunkach kontenerów
załadowanych aż po dach
workami z cukrem czy mąką.
Wspomnienia o zwalającym z nóg
dusznym gorącu w metalowym
pudle, omdleniach, atakach serca i
zdarzających się zgonach z
wysiłku, odwodnienia i w ogóle
ciężkiej pracy.
Taka robota może zabić - mówiono
- to nie żadne ćwiczenie hartu
ducha i mięśni - to katorga!
"Nie idź na miasto, synu - słyszało
się głosy na dalekich truck stopach
- nie idź na miasto, bo stracisz siły
i zdrowie!". Tak mówiono tym,

którzy chcieli zejść z highwayu,
pracować na mieście i być bliżej
domu, żonki i dzieci.
Ale opowieści te nie mają już dziś
podstaw, bo tamte, katorżnicze
czasy, gdy wszystko musiało
przejść przez ludzkie ręce, należą
bezpowrotnie do przeszłości.
Pewnie, że nie ze wszystkim. Jeśli
- powiedzmy - jeździ się małym
vanem z dostawami do małych
sklepików i restauracji i gdy parkuje się na środku zatłoczonej ulicy,
sprawa może rzeczywiście nie być
zbyt przyjemna. Policja czy straż
parkingowa wlepia mandat za
parking w niedozwolonym miejscu
i poleca natychmiastowe usunięcie
wozu. A jak tu odjeżdżać, gdy
zostało jeszcze parênaście
paczek, które trzeba zdjąć z
trucka, ułożyć na dwukołowym
wózku, przepchać na tył budynku,
znieść po schodach do piwnicy,
poczekać, aż odbiorca sprawdzi,
czy wszystko w porządku, i wziąć
od niego podpis! O, w takich chwilach czuje się przypływ adrenaliny,
nadnerczyny czy czegoś tam
jeszcze! W takich chwilach czuje
się wagę zarabianego dolara!
Można by - za słynnym sloganem
reklamowym - powiedzieć: taka
chwila jest "bezcenna"!
Handbombing jest częścią naszej
pracy. W regularnej jeździe po

mieście, czy w ogóle na krótkich
trasach nie stanowi żadnego problemu a nawet - w jakimś sensie urozmaica naszą pracę, ale trzeba
jasno powiedzieć, że ktoś kto
decyduje się na pracę lokalnego
kierowcy, musi to brać pod uwagę.
Ostatecznie różnie bywa!
Był czas, że oprócz tzw. czystej
jazdy pracowałem przy ciężkich,
ręcznych rozładunkach.Woziłem
wtedy szafki kuchenne na budowy.
Toronto i okolice, północne
Ontario, Quebec, New Brunswick...
Wjeżdżaliśmy na budowy,
parkowali gdzie było trochę
miejsca i dalej do rozładunku. Po
chwiejnych, chyboczących się
deskach poprzystawianych do
niewykończonych domów, ponad
mazią błota dźwigaliśmy nasze
szafki na plecach. Ile z tym było
"zabawy" i "uciechy", tego nie
spisałbym nawet na wołowej
skórze, ale mały fragment
zamieściłem w książce
pt. "Książęta highwayu".
Tak - noszenie mebli to nie jest
piknik. Rozładunki kontenerów,
dostawy do prywatnych domów,
biur - też nie, ale nie przesadzajmy
- to jest naprawdę niewielka część
pracy na krótkich trasach. Niemniej
jeśli mówię o blaskach i cieniach
krótkich tras. to hand bombing na
pewno nie jest blaskiem.
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iejsca i ludzie maj¹ tendencjê
do obrastania legend¹.
Podró¿nicy chc¹ obcowaæ z
tajemnic¹, kulturowym misterium,
dotkn¹æ czegoœ, o czym czytali, o
czym ktoœ im kiedyœ opowiedzia³.
Nikt nie bierze pod uwagê prêdkoœci z jak¹ zmienia siê œwiat. Nikt nie
zak³ada, ¿e wspó³czesna technologia znajdzie sobie miejsce w amazoñskich lasach, nad afrykañskimi
rzekami i w skleconych z bambusa
chatach indonezyjskich plemion.
Chcemy autentycznoœci, obrzêdów
i atawizmu w najczystszej formie.
I najlepiej gdzieœ blisko, przy
drodze, ¿eby nie trzeba by³o trzy
dni przedzieraæ siê przez puszczê,
walczyæ z komarami, zaduchem i
pragnieniem. Prawdziwa dzikoœæ
wymaga jednak poœwiêcenia
i determinacji. Przy drodze siedzi
tylko turystyczna komercja. ¯eby
komercji unikn¹æ, ¿eby wgryŸæ siê
g³êbiej w tkankê miejsca czy kraju,

M

potrzebny jest czas. A czas jak
wiadomo - na wagê z³ota. Marzy³a
mi siê zawsze podró¿ d³uga,
niespieszna, taka, która pozwala
zaprzyjaŸniæ siê z babci¹
sprzedaj¹c¹ na lokalnym targu
œwie¿o wykopany z ogródka czosnek, psy s¹siadów wo³aæ po imieniu, piæ porann¹ kawê w jednej i tej
samej, ulubionej kawiarni. Dziœ
wiem, ¿e sentencja If you can
dream it, you can do it zawiera w
sobie niebezpiecznie du¿o prawdy.
Trzy miesi¹ce ostatniego lata
spêdziliœmy podró¿uj¹c po Europie.
Od Polski pocz¹wszy, przez
Czechy, Austriê i Wêgry dotarliœmy
na Ba³kany - w region, który na
mojej bucket list istnia³ od czasów,
gdy jeszcze na studiach œpiewa³am
w uniwersyteckim Zespole Pieœni
i Tañca "S³owianki". Ju¿ po kilku
dniach po Belgradzie poruszaliœmy
siê bez mapy i pieszo. Poznaliœmy
Gorana, ch³opaka z pobliskiego

sklepu z alkoholem, gdzie zazwyczaj kupowaliœmy tanie jak
barszcz, macedoñskie wino. Kiedy
w po³owie wrzeœnia nasta³ czas
powrotu, da³ nam "na drogê" dwie
butelki rakiji, z³ocistej œliwkowej
brandy, któr¹ produkuje siê w
ka¿dym porz¹dnym serbskim
gospodarstwie. Znalaz³am swoj¹
wymarzon¹ babciê-przekupkê.
Mia³a najlepszy na targu kajmak,
niewiele zêbów i burzliw¹ historiê
Ba³kanów wyrzeŸbion¹ na czole
przez czas. Uwielbia³am zakupy na
tym placu handlowym. Tam urzeka
sezonowoœæ i kwitnie ¿ycie towarzyskie. Sprzedawcy s¹ mili i
zupe³nie nienachalni, graj¹ w
szachy, chowaj¹c siê przed
pal¹cym s³oñcem pod blaszane
dachy kramów, pij¹ rozpuszczaln¹
kawê z jednorazowych kubków,
pal¹ niepoliczalne iloœci fajek i
prowadz¹ pe³ne emocji dyskusje,
obserwuj¹c k¹tem oka, czy jakiœ

klient akurat nie potrzebuje ich
pomocy. W górach Parku
Narodowego Tara, w niewielkiej
miejscowoœci Mitrovac, mieszka
Alimpije. Jest niskim, lekko podsuszonym jegomoœciem, ma bia³e
jak go³¹b w³osy i sumiaste w¹sy.
Zatrzymaliœmy siê u niego w
goœcinie na trzy dni. Ka¿dy rzeœki,
jesienny poranek zaczynaliœmy od
wspólnej kawy, czarnej jak smo³a,
parzonej po turecku w niewielkim
tygielku, i w³asnej roboty rakiji,
która rozgrzewa szybciej, ni¿
przymglone, leniwe s³oñce.
Prowadziliœmy chropowate, rwane
rozmowy w jêzyku bêd¹cym
mieszank¹ serbskiego, polskiego,
rosyjskiego i migowego. By³o ju¿
po sezonie, ciszê ciê³y jedynie
mechaniczne pi³y, bo choæ to Park
Narodowy, wycinka drzewa idzie
pe³n¹ par¹. JeŸdziliœmy na
rowerach, w³óczyliœmy siê po
lasach, przesiadywaliœmy na

ska³ach, w milczeniu patrz¹c
w przestrzeñ. Drina wije siê
w g³êbokiej dolinie, miêkko rozlewa
siê w jezioro Perucac, zatrzymuje
na tamie elektrowni wodnej i p³ynie
dalej, mieni¹c siê w s³oñcu
szmaragdem i malachitem.
Za najbli¿szym wzgórzem jest
Sarajevo, drugi brzeg Driny to ju¿
Boœnia i Hercegowina. Chmury
pêdz¹ niebem jak sp³oszone konie,
wiatr gwi¿d¿e w strzelistych
konarach prehistorycznych
œwierków pancic (picea spruce),
œwiat, który zosta³ gdzieœ tam,
daleko w dole, nie ma tak
naprawdê zupe³nie ¿adnego
znaczenia. Kiedy wyje¿d¿aliœmy,
Alimpije upiek³ nam lepinê - bu³ê
z kajmakiem i mielonym miêsem.
Mia³ ³zy w oczach, zaprasza³ za
rok, na d³u¿ej, na ostrê¿yny, na
grzyby, na tê z³ocist¹, gêst¹,
domow¹ rakijê.
Wybraliœmy siê te¿ na kilka dni do

Czarnogóry, nad Adriatyk. Trzynaœcie godzin autokarem bez klimatyzacji, krêt¹, górsk¹ drog¹, ponad
szeœæset kilometrów na po³udnie.
W Budvie wylegiwaliœmy siê na
pla¿y pod parasolem z reklam¹
czeskiego piwa. Wêdrowaliœmy po
ruinach Starego Baru, po
chaszczach porastaj¹cych obronne
mury Kotoru. W jakimœ bardzo
ulotnym miêdzyczasie, w miejscu,
gdzie nieskazitelny b³êkit nieba,
pe³ne soli, pal¹ce p³uca powietrze
i hipnotyczny zapach cyprysów
wprowadzaj¹ w stan upojnego
zmêczenia, uzmys³owiliœmy sobie,
¿e powoli koñczy siê lato.
Siedzieliœmy w cieniu przy wiejskiej
drodze, zagryzaj¹c kozi ser œwie¿o
marynowanymi oliwkami, przepijaj¹c gruszkówk¹ z plastikowej
butelki. Lato ¿ycia. Magiczne.
Spe³nione. Takie, po którym
zostan¹ ulubione miejsca, ludzie,
rozmowy, pejza¿e i tysi¹ce zdjêæ.

POWIEŒÆ W ODCINKACH

PRETORIANIE
MARCIN BARANIECKI

Po paru miesi¹cach rozwa¿añ, rozmów z dealerami i
liczeniu pieniêdzy, które trzeba wydaæ, i tych, które mog¹
zarobiæ - koœci zosta³y rzucone! Postanowili kupiæ trucka!
Niby wszystko wygl¹da³o ³atwo, ale tylko w rozmowach,
bo zaraz potem przysz³y w¹tpliwoœci, miliony pytañ i
obaw. W ca³ym tym rozgardiaszu postanowili odwiedziæ
pana Adlera i co tu du¿o gadaæ - poprosiæ o radê. Adler
ucieszy³ siê jak dziecko. Wys³ucha³, powypytywa³ i szczerze popar³.
- Pewnie! Ju¿ dawno powinniœcie o czymœ takim
pomyœleæ! Jesteœcie m³odzi - dacie radê! Najpierw jeden
truck, potem dwa i wiêcej. Ja te¿ tak zaczyna³em. A wiesz,
Kalina, moja oferta z PCV stale aktualna...
Ale Krzysiek nie chcia³ (...)robiæ interesów z Adlerem.
Coœ mu mówi³o, ¿e lepiej nie. A poza tym, ca³a koncepcja
"pójœcia na swoje" zak³ada³a, ¿e bêd¹ jeŸdziæ po ca³ym
kontynencie - od wybrze¿a do wybrze¿a - i jeszcze dalej
- na Yukon, Alaskê i w ogóle gdzie tylko bêdzie coœ do
wziêcia albo coœ do zawiezienia! (...)
I w tym stanie rzeczy - w poszukiwaniu jeszcze jednej,
profesjonalnej opinii - Krzysiek z Jolk¹ odwiedzili Tadka
Zdziarskiego w jego townhousie na Victoria Park.

Marcin Baraniecki, autor powieœci
“Pretorianie”, redaktor naczelny
Truck ‘N’ Roll Magazine.

(fragment poprzedniego odcinka; Truck ‘N’ Roll Magazine nr 56).
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rzysiek z Jolk¹ przyszli prawie bezpoœrednio po wizycie u Adlera. Ula Zdziarska zrobi³a herbatê i zaczêli
gadaæ, kalkulowaæ i planowaæ. Ile na zaliczkê, czy lepiej kupiæ czy leasowaæ, ile na ubezpieczenie, na op³aty
licencyjne i tak dalej, i tak dalej. By³a herbata i pili wódkê. Nie to, ¿eby du¿o, ale Krzysiek by³ rozemocjonowany projektami, jaki truck wybraæ i jak to bêdzie z finansowaniem, i z tych emocji wódka szybko posz³a
mu do g³owy i widaæ by³o, ¿e jest na dobrym rauszu.
Tadek Zdziarski perrorowa³, t³umaczy³, trochê siê chwali³, ale w sumie by³o mi³o. Chocia¿ nie ze wszystkim.
Otó¿ Jolka te¿ trochê wypi³a, rozprê¿y³a siê i rozluŸni³a i tak jakby niechc¹cy zaczê³a siê wyg³upiaæ.
Akurat ubrana by³a w now¹, d¿insow¹ sukienkê, któr¹ kupi³a sobie ostatnio w Kolorado, i nowiusieñkie kowbojskie buty z fikuœnymi wykoñczeniami. To by³ taki styl podpatrzony w czasie kursów na Zachód, który przypad³
jej do gustu i który uwa¿a³a za pasuj¹cy do truckerskiego stylu.
Otó¿ ta sukienka, rozpinana z przodu od dekoltu w dó³ na ca³¹ d³ugoœæ podci¹ga³a siê jej doœæ wysoko,
ods³aniaj¹c uda, mo¿e trochê za bardzo, bo jak Jolka krêci³a siê na kanapie i zak³ada³a nogê na nogê, miga³y
przez krótkie sekundy jej majtki. Rozmowa troszkê siê rozchwia³a i Zdziarski straci³ w¹tek. Utkwi³ te¿ jakoœ wzrok
w Jolki nogach i ani rusz nie móg³ go od nich oderwaæ. Jolka natychmiast zauwa¿y³a, co i jak, i jak to dziewczyna
- trochê dla ¿artu i trochê dla wypróbowania si³ - zaczê³a siê przychylaæ niby to po szklankê z herbat¹ czy po
kieliszek, g³oœno œmiaæ i suwak od sukienki zsuwaæ - niby niechc¹cy - Ÿdziebko w dó³.
Trzeba powiedzieæ, ¿e wygl¹da³a dobrze, nawet ciut, ciut za dobrze, bo w pewnym momencie Ula Zdziarska
rzuci³a jej trochê mimochodem szal na nogi, mówi¹c ze œmiechem:
- Hej, Jola, przykryj siê trochê, bo ci pewnie zimno...
Ale Jolka uda³a, ¿e nie rozumie, szal od³o¿y³a i znowu za³o¿y³a wysoko noga na nogê.
- A gdzie tam zimno! Tak mnie ta wasza wódka rozgrza³a, ¿e a¿ wary na mnie bij¹ i chyba nawet tê sukienkê
zdejmê, cha, cha, cha!
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Tadek Zdziarski a¿ siê zach³ysn¹³ i ju¿ w ogóle ¿ony nie widzia³, tylko siê na te Jolczyne uda gapi³, jakby kobiety od stu lat nie mia³.
A jeszcze gdy Jolka powiedzia³a coœ o sleeperze, ¿e chcia³aby mieæ podwójny, z dobrym ³ó¿kiem, bo ona w
czasie seksu lubi mieæ wiêcej miejsca, to Tadek a¿ siê spoci³ i to by³o widaæ, bo górna warga pokry³a mu siê
ma³ymi kropelkami.
Inna rzecz, ¿e trochê to by³o dziwne, bo jego Ula to by³a kobita jak ³ania, sam miód, trzydziestka i na pewno
nie to, ¿eby Tadkowi odmawia³a. Ale by³o coœ, co w ca³ej tej - w sumie doœæ zabawnej scenie - wygl¹da³o w
pewnym sensie groŸnie. Tak, to by³y zwyk³e ¿arty, wyg³upy po wódce, do których w normalnych warunkach nikt
nie przywi¹zywa³by najmniejszej wagi - ale w tym przypadku sprawy mia³y siê trochê inaczej.
Otó¿ ka¿de œrodowisko emigracyjne jest niezwykle kruche i delikatne. Rodziny rzucone w nowe, nie zawsze
przyjazne warunki, wyrwane z korzeniami z miejsc, gdzie wzrasta³y i dojrzewa³y, s¹ zapracowane, sko³owane
i drapie¿nie g³odne powodzenia. Czêsto podzielone, rozdarte i podarte do ¿ywego, po œwie¿ych, szokuj¹cych
przejœciach wyjazdów, ucieczek, po¿egnañ i pierwszych kroków na nowej ziemi.
Tych warunków nie mo¿na porównaæ, dajmy na to, do warunków grupy rozbitków na jakiejœ bezludnej wyspie.
Co to to nie! Sytuacja rozbitków scala ich i zmusza do wspólnego dzia³ania. Wszyscy walcz¹ razem. Z emigracj¹
jest inaczej. Emigracja to jakby wyœcig, w czasie którego wszyscy d¹¿¹ do jednego celu, ale ró¿nymi drogami
i metodami. Celem jest urz¹dzenie siê w nowym kraju, ale interpretacja tego „urz¹dzenia” jest u ka¿dego ró¿na.
Nerwy graj¹ na wysokich tonach, emocje siê k³êbi¹, hormony szalej¹. W takim stanie rzeczy, w czasie tego
marszu po linie trzeba bardzo uwa¿aæ, ¿eby nie spaœæ, nie doigraæ siê jakiegoœ rozwodu, zmiany partnera i
wpadniêcia z deszczu pod rynnê.
Czasem wystarczy pó³uœmiech, æwieræ dotyk, muœniêcie, pozornie niewinny ¿arcik. Czasem wystarczy
chwilowy brak pracy, ma³a zapaœæ pieniê¿na, wyjazd w dalsz¹ trasê albo zbyt póŸny powrót do domu. Nigdy
nie wiadomo. Nikt nigdy g³oœno o tym nie mówi, ale dowodem bywaj¹ nierzadkie rozwody, powroty do Polski,
krwio¿ercze awantury, a nawet samobójstwa.
Emigracja pocz¹tków lat osiemdziesi¹tych to byli prawie w stu procentach ludzie m³odzi, wzroœli w innym
systemie i innych strukturach, dla których kanadyjski kapitalizm by³ nieznany i czêsto trudny do zrozumienia.
Przenosili bowiem - ca³kiem bezwiednie i ca³kiem zrozumiale - stare, polskie zachowania na nowy grunt, na
którym po prostu nie mog³y siê one przyj¹æ.
Tak wiêc "rozmowa o interesach" nabra³a innych kolorów i po ma³ej chwili tak¿e i Kalina zobaczy³, ¿e coœ
jest nie tak, a ¿e by³ ju¿ po paru czy parunastu wódkach, zaraz poczerwienia³ i podniós³ siê z fotela.
- Dobra, Tadek, musimy jechaæ. Dziêki za wódeczkê. Jolka, jedziemy!
Ale Jolka bawi³a siê ju¿ w najlepsze, szarpnê³a za suwak, ¿e niby jej tak gor¹co, i biust wykipia³ jej jeszcze
bardziej.
- Co ty, Krzysiek! Przecie¿ jeszcze wczeœnie!
Udawa³a rozkosznie zdziwion¹. Tadek te¿ coœ tam b¹ka³ o zostaniu, ale Ula szybko uciê³a sprawê, mówi¹c:
- Masz racjê, Kalina. Tak bêdzie chyba lepiej, bo nasza Jola ju¿ siê troszkê rozbryka³a i pewnie bêdzie potrzebowaæ paru klapsów...
Zabrzmia³o to ostro, ¿mijowato i tak, ¿e Tadek zmala³ jakoœ w fotelu, a Kalina sp¹sowia³ jeszcze bardziej.
Ale Jolka a¿ rzuci³a g³ow¹, a ¿e by³a po wódeczce, wiêc zaraz odparowa³a:
- Jasne! Trzeba iœæ, bo jak ktoœ jest zazdrosny, to powinien czêœciej mê¿owi dawaæ, ¿eby nie musia³ siê
rozgl¹daæ za lepszymi!
Trochê póŸniej i Kalina, i sama Jolka zdumiewali siê, jak mog³o dojœæ do czegoœ takiego i co siê Jolce sta³o,
¿e tak jej palma odbi³a, ale tak to z wódk¹ jest! Jednym szkodzi mniej, a innym wiêcej.
Wziêli wiêc taksówkê i pojechali do Concord, tam gdzie parkowali trucka. Ostatecznie, gdzie mieli jechaæ?
Domu przecie¿ nie mieli. Ca³y czas w taksówce Krzysiek siedzia³ naburmuszony, wœciek³y jak jasna cholera i
nabuzowany jak kocio³ parowy. Ale siedzia³ cicho. Nie chcia³ robiæ awantur przy taksówkarzu.
Gdy dojechali do trucka, okaza³o siê, ¿e na drzwiach wisi kartka z mandatem za parking. Zaparkowa³ za
blisko hydrantu. Sto osiemdziesi¹t dolarów.
Krzyœkowi tylko tego by³o potrzeba. Zaraz te¿ z³apa³ ¿ó³ty œwistek i nie myœl¹c d³ugo zmi¹³, cisn¹³ na ziemiê
i kln¹c w ¿ywy kamieñ, odpali³ trucka. Ca³y czas w tych roztrzêsionych nerwach, szarpn¹³, ¿eby wyjechaæ na
drogê i odsun¹æ siê od tego zapowietrzonego hydrantu. Wtedy to praw¹ stron¹ zderzaka uderzy³ w s³up trakcji
elektrycznej. Pot go obla³, chcia³ siê poprawiæ i zamiast siê cofn¹æ, uderzy³ po raz drugi - tym razem ju¿ mocniej,
z pó³pijack¹ z³oœci¹.
Mo¿e nie by³oby tego wszystkiego, gdyby nie z³oœæ na Jolkê. Mo¿e nie by³oby tego, gdyby nie Tadkowa
wódecznoœæ. Trudno powiedzieæ. Fakt jednak pozostawa³ faktem - s³up przechyli³ siê gwa³townie, parê prze-
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wodów urwa³o siê z izolatorów, a jakiœ kawa³ek metalu spad³ z ³oskotem na dach trucka.
- Matko Przenajœwiêtsza! - wrzasnê³a Jolka. - Matko Boska! Kalina!!!
Ale Kalina trz¹s³ siê ca³y i wcale ale to wcale nie potrzebowa³ babskich lamentów. A ¿e w takich momentach
zwala siê zwykle winê na kogoœ innego, krzykn¹³ z wœciek³oœci¹:
- Widzisz, coœ narobi³a! IdŸ teraz do tego swojego Tadzia i poka¿ mu wiêcej dupy!
Ale takie gadanie nie za³atwia³o sprawy.
Zaraz te¿ pos³yszeli jêk policyjnego radiowozu, bo w Kanadzie nie brak us³u¿nych obywateli, którzy tylko
czekaj¹, ¿eby z³apaæ za telefon i zadzwoniæ po policjê.
Nie trwa³o d³ugo zanim przybyli gliniarze zorientowali siê, ¿e Krzysiek jest po wódce. Szybko te¿ skuli go do
ty³u, wsadzili do radiowozu i powieŸli na komisariat na Rutherford w Vaughan. Tam wziêto mu krew, spisano
wszystko ze szczegó³ami, przygotowano wstêpny akt do s¹du - i wsadzono Kalinê do aresztu. Mówiono przy
tym, ¿e to dla jego w³asnego dobra, dla jego w³asnego bezpieczeñstwa - ¿eby coœ mu siê nie sta³o.
W tym czasie Jolka - wytrzeŸwia³a ju¿ i sko³tuniona jak zbita suczka - siedzia³a pó³gêbkiem na twardej ³awce
w poczekalni. Nikt siê tam specjalnie nie kwapi³, ¿eby jej daæ coœ do picia, jak¹œ wodê czy kawê, i tylko gdy
przysz³o do pieniêdzy, zapytano j¹, czy i kiedy przyniesie kaucjê. Nie, nie, nie zaraz, nie zaraz! - uspokajano
obœlizgle - dopiero jutro rano - jak "m¹¿ wytrzeŸwieje" i nie bêdzie ju¿ "pod wp³ywem".
Wysz³a, ale w rzeczy samej nie wiedzia³a dok¹d, wiêc wróci³a do komisariatu i chcia³a zapytaæ, co bêdzie z
truckiem, bo tam mieszkaj¹ i tam ma wszystkie rzeczy, ale przypomnia³a sobie, ¿e jest w trakcie za³atwiania
pobytu w Kanadzie, i zlêk³a siê, ¿e bli¿szy kontakt z policj¹ mo¿e nie byæ przez urzêdników Imigracji dobrze
widziany.
Trzeba tu bowiem powiedzieæ, ¿e pomimo posiadania ju¿ prawa jazdy Jolka ca³y czas by³a na dawno wygas³ej
wizie turystycznej. To prawo jazdy robi³a jeszcze wtedy, gdy wiza by³a wa¿na. Tak to wtedy bywa³o. Ktoœ, kto
przyje¿d¿a³ na wizytê, móg³ bez przeszkód wystapiæ o prawo jazdy, ale nie mia³o to nic a nic wspólnego z wiz¹
pobytow¹, o któr¹ mo¿na siê by³o staraæ tylko poza granicami Kanady. W czasie gdy w Polsce panowa³ stan wojenny, Kongres Polonii Kanadyjskiej wywalczy³ program, który dla wielu przebywaj¹cych nielegalnie by³ prawdziwym wybawieniem. Trzeba siê bowiem by³o jedynie zarejestrowaæ, za³atwiæ sponsora, a potem z³o¿yæ papiery
w kanadyjskim konsulacie w Buffalo albo Detroit i raz jeszcze pojechaæ tam na interview. Ca³a impreza trwala
oko³o pó³ roku i dawa³a prawo sta³ego pobytu, czy jak to siê po angielsku mówi³o "landed immigrant". Takie
rozwi¹zanie by³o jedynym w swoim rodzaju, dotyczy³o tylko Polaków i nie trwa³o d³ugo - ot, raptem parê lat chyba do 1988 roku.
Kalina wyszed³ w poniedzia³ek po po³udniu. Zmarnowany by³ ponad miarê, bo i kac, i nerwy, i niewyspanie,
bo jakie to spanie w areszcie. Jolka przynios³a w miêdzyczasie tysi¹c dolarów na kaucjê i na razie rzecz by³a
skoñczona. Na razie, bo czeka³a go przecie¿ sprawa s¹dowa.
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)
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DIRECTORY TRUCKERS WELCOME! DIRECTORY
HIRING COMPANIES
Challenger
Tel: 1-800-334-5142
Fax: 1-888-876-0870
E-mail: recruiting@challenger.com
www.challenger.com

Galaxy Transport Inc.
1 Maritime-Ontario Bld., Brampton, ON
Tel: 905-456-9416 Toll free: 1-800-551-8793
E-mail: info@galaxytransport.ca
www.galaxytransport.ca

Highlight Motor Freight
300 Trowers Rd., Unit 10 Woodbridge, ON
Toll free: 1-855-761-1400 ext. 4465
Tel: 905-761-1400 ext. 4465
e-mail: careers@highlightmotor.com

Rosedale Transport
6845 Invader Crescent, Mississauga, ON
Tel: 1-877-588-0057
E-mail: recruiting@rosedale.ca
www.rosedale.ca

Trailwood Transport Ltd.
4925 C.W. Leach Road., Alliston, ON
3378 Putnam Road., Putnam, ON
Contact Norma at 1-800-265-1680 ext. 233
E-mail: norma@trailwood.ca / ww.trailwood.ca

TransAm Carriers
8500A Keele St., Concord, ON
Tel: 416-907-8101 x 4051; Toll Free: 877-907-8101
E-mail: Katrina@transamcarriers.com
www.transamcarriers.com

JEWELLERY & WATCHES
Gresham Jewellers
Rockwood Mall, 4141 Dixie Rd. Mississauga
Tel: 905-625-5332
Quality Watch & Jewellery Repairs,
Fine Jewellery, Custom Orders, Free Estimates

LEGAL SERVICES
Robert Jagielski Law Office
295 Matheson Blvd. E., Mississauga
Tel: 905-568-8708 e-mail: jagielski@bellnet.ca
Real Estate: Re-finance, Purchase & Sale;
Wills & Power of Attorney; Probate Applications.

REAL ESTATE
Wies³aw (Wesley) Niedzielski
Sutton Group Quantum Realty Inc., Brokerage
Cell: 416-726-4089 Office: 905-822-5000
E-mail: niedzielski@sympatico.ca
www.sutton.com/sg/wniedzielski

TRUCK & TRAILER REPAIRS
Polstar Truck Repairs Inc.
1400 Britannia Road East,
Mississauga, ON
Tel: 905-670- 9889
Fax: 905-670-0117

Roman's Truck & Trailer Repair Inc.
865 Woodward Avenue
Hamilton, ON
Tel: 905-547-7737

Sliwa Truck Repair
1625 Trinity Drive, Units 7 & 8
Mississauga, ON
Tel: 905-696-8227

Stan Niemczyk Truck Service Inc.
220 Clarence Street
Brampton, ON
Tel: 905-799-2557

TRUCK DRIVING SCHOOLS
TIR Truck Driving School
1945 Dundas Street East, Unit 209
Mississauga, ON
Tel: 905-629-1656 Fax: 905-629-9947
www.tirdrivingschool.com

DELI SHOPS
Glogowski Euro Food
403 Highland Road West, Kitchener, Ontario
Tel: 519-584-7190
Grocery store specializing in European groceries,
deli and cheese.
Wyœmienite polskie wyroby!

YOUR HEALTH & WELLNESS
Physiotherapy & Acupuncture
Wlodek Witt
Tel: 416-918-2440
Physiotherapy and Acupuncture
Scarborough, ON

Psychological Consulting
Marzena Wiktorowicz
Tel: 905-896-8074
Poradnictwo indywidualne, terapia ma³¿eñska,
k³opoty wychowawcze, depresje, alkoholizm.

