Innovation
that moves you.

Volvo Trucks’ new SuperTruck concept vehicle offers a glimpse into the future of fuel
savings, achieving a remarkable 88 percent freight efficiency improvement with fuel
economy topping 12 mpg. Many of the innovative aerodynamic solutions featured in
this project can already be found in the Volvo VNL. And our new powertrain will offer
additional fuel savings by featuring the SuperTruck’s wave piston design, common-rail
fuel injection system and turbo compounding.
Learn more: Supertruck.VolvoTrucks.ca

Fuel Efficiency

Volvo Trucks. Driving Progress
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www.trucknrollmagazine.ca & www.polishtrucker.ca
WHO WE ARE & WHAT WE DO
Our background
Truck 'N' Roll Magazine is a Canadian publication
for owner-operators, company drivers and other professionals of Polish descent working in the trucking
industry in Ontario.
Since 1999, Truck ‘N’ Roll has been dealing with
different aspects of the industry and addressing the
issues that are unique to the trucking lifestyle. It provides Polish-Canadian trucking professionals with
regular access to information regarding products,
services, employment, finances, health, family, recreation, and many other issues that are relevant to their
livelihood.

Readers
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 a Canadian publication specifically targeting this audience.

Distribution
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
conferences, and we are present at the Truck World,
the ExpoCam and the Fergus Truck Show.

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,
Publisher
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OD REDAKTORA

POWOLI, POWOLI ZACZYNAMY
OTRZ¥SAÆ SIÊ PO ZIMIE
MARCIN BARANIECKI,
EDITOR-IN-CHIEF
I znowu muszê przywo³aæ s³owa Bertolda Brechta, które tak dobrze pasuj¹ do naszego truckerskiego ¿ycia:
"Cz³owieku wstañ! Ju¿ wiosna znów,
Topnieje œnieg. Kto pad³, to pad³.
A kto swój ³eb móg³ unieœæ zdrów,
Ten znowu siê wybiera w œwiat."
A pad³o wielu! S³yszê narzekania na brak pracy i naturalnie na ogromne koszty zwi¹zane z prowadzeniem truckerskiego interesu. Trucki s¹ drogie, paliwo drogie, a nasze stawki pozostaj¹ bez zmian.
Mój przyjaciel mia³ niefortunny wypadek, w którym jego wys³u¿ony truck przeniós³ siê do lepszego
œwiata, a mówi¹c wprost - uleg³ kompletnemu zniszczeniu. Mo¿e nie tyle kompletnemu, ale poza op³acalnoœci¹ naprawy. Tak przynajmniej zadecydowa³a kompania ubezpieczeniowa. Truck by³ stary, ale jeszcze
ca³kiem jary i móg³ pracowaæ, tyle ¿e przyszed³ chyba ju¿ jego czas i czas na zmianê. Rozmawialiœmy
wiêc o tym, co robiæ, jakie rozwi¹zanie by³oby najlepsze. By³o o czym mówiæ i emocje gra³y na ró¿nych
strunach. Mój przyjaciel ma doœæ wymagaj¹c¹ pracê. Praktycznie mieszka na highwayu. Sam sobie szuka
³adunków, jeŸdzi po ca³ym kontynencie. Flat-bed. W zasadzie wozi wszystko i wszêdzie. Krótko mówi¹c
truck to jego dom i ¿ycie. Problem w tym, ¿e samotne ¿ycie wyrobi³o w nim jak¹œ irracjonaln¹ niechêæ do
zmian. Uparciuch ponad wszelkie wyobra¿enia.
Mówiê mu tak:
- Masz ciê¿k¹ pracê, w której nie mo¿esz sobie pozwoliæ na przestoje, czekanie na mechanika, czêœci
itd. JeŸdzisz po odludziach, górach, pustyniach i preriach, w œniegach i spiekocie i musisz mieæ trucka,
który bêdzie mia³ wszelkie mo¿liwe wygody! Kup sobie nowy wóz. Po czterech latach zmienisz go na
kolejny nowy i tak dalej. Co cztery lata. Wszystko wliczone w koszta prowadzenia interesu. Regularny
odpis.
Co to siê dzia³o! Co to siê dzia³o!!!
- Nowy wóz?! - Mój przyjaciel szarpn¹³ siê jak znarowiony koñ. - Za nic! Ja bym siê nie móg³ popatrzeæ
w lustro, gdybym kupi³ ten dzisiejszy junk. Kupa elektroniki, wszystko siê psuje, œwiate³ek do czorta,
cz³owiek jedzie z dusz¹ na ramieniu, ¿e coœ tam zacznie buczeæ, migaæ, œwieciæ... Za nic!
T³umaczy³em, jak mog³em. Dawa³em przyk³ady, które znam ze swojego podwórka. Dwóch moich kolegów stosuje ten system od lat i wygl¹da na to, ¿e dobrze na tym wychodz¹. Widaæ z tego, ¿e moja rada
nie by³a tak g³upia.
Rozmowy, wzajemne przekonywania i wymiana argumentów trwa³y. Czas by³, bo mój przyjaciel czeka³
bez koñca na pieni¹dze z kompanii ubezpieczeniowej, naprawia³ w miêdzyczasie rozbity flatbed i odreagowywa³ po wypadku. By³o zreszt¹ po czym, bo zsuniêcie siê z ³adunkiem kilkadziesi¹t stóp w dó³ kanionu w Rocky Mountains to jest przeja¿d¿ka, której ³atwo siê nie zapomina.
Upór uporem, ale po jakimœ czasie mój przyjaciel odst¹pi³ wreszcie od koncepcji kupowania "glidera",
przerabiania starego trucka na "nowy" i innych tego typu pomys³ów.
Zaczê³o siê wiêc poszukiwanie nowego wozu, ustalanie specyfikacji i kosztów. I ca³e szczêœcie!
"Kto pad³, to pad³", ale mój przyjaciel znalaz³ sposób, ¿eby siê podnieœæ, i dziœ wygl¹da na to, ¿e w
krótkim czasie wyjedzie na swoje niekoñcz¹ce siê trasy nowym truckiem!
Jak siê okazuje, czasami trzeba prze³amaæ upór, przyzwyczajenia, a nawet tradycjê, ¿eby nie paœæ i
przetrwaæ! Trzeba otworzyæ siê na nowe. I to jest pierwszy krok w kierunku sukcesu! Ka¿dy z nas musi
sobie znaleŸæ swoj¹ drogê prowadzenia tego trudnego interesu. Im d³u¿ej pracujê w transporcie, tym
wyraŸniej widzê, ¿e nie ma jednej drogi, która gwarantowa³aby w tej pracy powodzenie
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GUEST COLUMN

LOW CARBON
TRUCKING
DAVID H. BRADLEY, PRESIDENT & CEO
CANADIAN TRUCKING ALLIANCE
ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION

2017 Federal Budget Should Focus on Shift to Low Carbon Trucking. The 2017 budget will likely be tabled
sometime in February or March. The focus of CTA’s submission this year is on GHG-reduction.The industry
wants to transition to lower carbon heavy trucks, trailers and fuel. Why wouldn’t it?
Diesel is the second largest component of operating
costs. But, there are significant obstacles and costs
associated with the transitioning from initial stage
adoption to a mature lower carbon market. For example, currently the only alternative to diesel fuel for
large heavy trucks showing some potential – at least
for some applications — are natural gas tractors which
produce 17% lower GHG than diesel but which are
about $60,000 or 30-40% more expensive to purchase than a conventional diesel tractor and require
a major retrofit of maintenance shops. Add to that the
lack of distribution and re-fueling infrastructure in
Canada and you see the problem.
Trucking is unique in that unlike other sectors, it is
subject to both federal GHG reduction regulations and
carbon pricing. The Government of Canada has announced it will not only implement aggressive Phase
II GHG-reduction standards for heavy trucks/trailers,
but it will also introduce a minimum price on carbon of
$10 per tonne in 2018, rising by $10 per tonne per
year to $50 per tonne by 2022.
Both measures are bound to increase the costs of
new tractor-trailers (and retrofitting existing equipment) and of the cost of diesel fuel. A $50 per tonne
carbon price could increase diesel prices by 11 cents
per litre – or about 17.5 percent of current wholesale
prices. These increases are not easily absorbed in a
low margin industry like trucking.
In going down the carbon pricing road in Canada, CTA
would have preferred a consistent, national approach.
But, that horse has left the barn. Several provinces
have already introduced (or are in the process of introducing) carbon pricing mechanisms. British Columbia and Quebec have a carbon tax. Quebec also has
a cap and trade system that Ontario is joining. Alberta
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is taking a hybrid approach. The federal government
is coming somewhat late to the game. It needs to
avoid adding further to the burden on the Canadian
supply chain which must remain competitive continentally and globally.
It is also imperative that revenues generated from federal carbon pricing and from the federal excise tax on
diesel fuel (which serves no policy purpose and is an
archaic way to tax business inputs at odds with the
GST/HST) do not simply flow to the black hole of general revenue or are simply handed over to the
provinces (which appears to be the federal government’s approach), but are dedicated to supporting
early adoption of GHG-reduction equipment, technologies and alternative fuel in the industries affected.
Trucks consume about 18 billion litres of on-road
diesel fuel annually. The excise tax generates an additional three-quarter billion dollars a year from the
trucking industry. A federal carbon pricing program
could generate $2 billion in government revenue.
These funds should be plowed back into accelerating
GHG-reduction by the industry. In its pre-budget submission, CTA recommends three measures.
The first is to accelerate the capital cost allowances
(CCA) for new, GHG-compliant/natural gas powered
tractors and trailers. In Canada, tractors (Class 16)
are currently depreciated at a 40% per annum rate on
a declining balance basis. (By comparison, in the US
tractors are depreciated on a double declining balance
basis; 3-year asset vs 7 years in Canada). Trailers
(Class 10) are depreciated at a 30% declining balance
rate.
There are several precedents for this in other industries. The federal income tax regulations provide ac-

celerated CCA (30% & 50%, respectively, on a declining-balance basis) for investments in specified clean
energy generation and conservation equipment as an
exception to basing CCA rates on the useful asset life.
The 2006 federal budget accelerated the CCA for energy generation equipment using renewable fuel in
pulp and paper sector. The 2008 budget introduced
accelerated CCA for new railway locomotives to 30%
from 15% “to encourage rail operators to acquire
newer, more fuel-efficient fleet of locomotives...” The
2010-11 Quebec budget increased CCA rates for new
heavy trucks to 60% from 40%; 85% for natural gas
tractors.

ing in 2017/18, provide $125-$170 million to buy lowcarbon vehicles/technologies, including natural gas
trucks and shop conversion, aerodynamic/anti-idling
devices, electric trailer refrigeration, etc.
The federal NRCAN Anti-Idling Device Program which
existed from 2003-2006, provided a 20% rebate to
trucking companies for installing prequalified cab
heating/cooling systems is a good precedent. A $5.8
million injection from NRCAN generated $30 million
industry investment (13,280 units) reducing idling time
by 2,200 hours per truck and reducing GHG by
200,000 tonnes per year.

Our second recommendation is to establish a Trucking Industry GHG-Reduction Fund from the proceeds
of carbon pricing and the federal excise tax on diesel.
to provide an additional capital injection to assist/promote investment and allow the market to mature.

Finally, the federal government should restore the
long-standing excise tax exemption for diesel fuel
used by anti-Idling devices which was eliminated in
the 2016 budget and is inconsistent with reducing
GHGs.

Such a fund would complement programs that exist
in some provinces such as the $28.3 million, 3-year,
Quebec Programme Ecocamionnage introduced in
2014 which provides financial assistance (up to $1
million per applicant per year) to freight transportation
for acquisition/installation of technologies to reduce
GHG emissions like aerodynamic fairings and deflectors, chassis skirts, low rolling resistance tires, antiidling devices and natural gas tractors, or the Ontario
Green Commercial Vehicle Program which will, start-

Will the financial minister, Bill Morneau, act on any of
these recommendations? Time will tell.

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

MÓWIÆ O
KIEDY MO¯EMY
,
OSZCZÊDNOSCI PALIWA?
MARCIN BARANIECKI

Ten temat wa³kowany jest przez nieprzeliczon¹ rzeszê dziennikarzy, ekspertów, kierowców, a nawet polityków. Prawie w ka¿dym motoryzacyjnym, a w szczególnoœci truckerskim periodyku mo¿na znaleŸæ jeden,
a czasem i wiêcej artyku³ów na ten temat. Chodzi o oszczêdnoœæ paliwa. Wszyscy rozwa¿aj¹ kwestiê
tego, jak mo¿emy zaoszczêdziæ paliwo. Rad i odpowiedzi jest bez liku, a przy tym wszystkim bardzo czêsto
gdzieœ na zapleczu czai siê chêæ zrobienia jakiegoœ interesu.

P

o pierwsze, jak jeŸdziæ, aby zu¿yæ mniej paliwa.
Techniki jazdy w zimie, w lecie, w górach, przez
prerie itd. Pouczeñ i rad jest mnóstwo.

Po drugie, jakie dodatkowe wyposa¿enie trucka
wp³ynie na oszczêdnoœæ. I tu pojawiaj¹ siê najró¿niejsze owiewki, fartuszki, jakieœ wymyœlne konstrukcje
zak³adane na trucki i na naczepy.
Po trzecie, jakie paliwo da nam najwiêksze oszczêdnoœci.Ten temat rozwijany jest szeroko, „naukowo” i
bardzo szczegó³owo. Nie bêdê dalej wylicza³, bo
muszê dbaæ o swoje ciœnienie krwi, a wszystko to
wytr¹ca mnie z równowagi. Ju¿ mówiê, dlaczego.
Na d³ugich trasach paliwo z¿era nam prawie jedn¹
trzeci¹ naszych dochodów. Stanowi najpowa¿niejsz¹
pozycjê w kosztach prowadzenia interesu. W pracy lo-
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kalnej, czy wrêcz w pracy na mieœcie, zu¿ycie paliwa
nie stanowi wiêkszej pozycji i wynosi mniej ni¿ 10% dochodów. Jeœli zatem walczymy o zmniejszenie zu¿ycia
paliwa, to powiedzmy wyraŸnie, ¿e ca³a ta zabawa dotyczy przede wszystkim truckerów OTR “over the road”.
Ale mówi¹c o tym, musimy sobie odpowiedzieæ na zasadnicze pytanie.
Oszczêdnoœæ w stosunku do czego?
Jaki uk³ad odniesienia przyjmiemy dla wyliczenia, ¿e
zu¿yliœmy mniej paliwa?
Przecie¿ ka¿dy ³adunek, ka¿dy truck, ka¿da trasa,
ka¿dy kierowca i ka¿dy dzieñ jest inny! W truckingu nie
ma tych samych warunków! To nie jest sytuacja, która
trwa niezmiennie, i do której mo¿emy odnieœæ jak¹œ
now¹, ulepszon¹. Gdyby tak by³o, to moglibyœmy doœæ
precyzyjnie okreœliæ wielkoœæ oszczêdnoœci lub strat.
Tak nie jest i w transporcie nigdy nie by³o.

Po niezliczonych badaniach i testach przeprowadzanych w bardzo d³ugim okresie czasu okreœlono w
du¿ym przybli¿eniu, ¿e zestaw traktor-trailer w warunkach amerykañskich spala oko³o 35 litrów diesla na 100
km. I to wszystko! Nic poza tym! Czy to jest wartoœæ,
do której powinniœmy odnosiæ jakiekolwiek dzia³ania,
czy to w formie nowych oprzyrz¹dowañ, technik jazdy
czy rodzajów paliwa? Bardzo, bardzo w¹tpiê. Jestem
bardzo sceptyczny wobec jakichkolwiek ekstrapolacji,
które zazwyczaj s¹ tylko pewnym pobo¿nym ¿yczeniem.
Jak mo¿na mówiæ, ¿e za³o¿enie fartuszków czy innych
owiewek na trucka i naczepê powoduje zaoszczêdzenie tylu a tylu dolarów na paliwie, jeœli nie porówna siê
przynajmniej dwóch, identycznych przypadków? Powtarzam - identycznych! A przecie¿ ka¿dy wie, ¿e w
transporcie nie ma i nie mo¿e byæ identycznych sytuacji. A jednak ró¿ni spryciarze a¿ siê zach³ystuj¹ wyliczankami, ile to zaoszczêdzimy na jednym trucku, a ile
na 100 truckach, ile w ci¹gu roku, piêciu i dziesiêciu
lat!
Taki spryciarz, który w³aœnie produkuje jakieœ owiewki,
opowiada w³aœcicielom firm transportowych, ile to dziêki jego produktowi
zaoszczêdz¹,
przedstawia im te swoje
wyliczanki i bredzi o
oszczêdnoœciach. A
jego rozmówca robi
maœlane oczy i
wierzy
w
te
ogromne sumy,
które podobno ma
zaoszczêdziæ w
okresie 10 lat!
Taki spryciarz nie
poprzestaje na tym,
ale biegnie do polityków i najró¿niejszych
grup
gospodarczego nacisku i dalej plecie o
¿¹daniach
transportu i
o obni¿eniu
zanieczyszczenia œrodowiska i o tym, ¿e skoro
zu¿ycie paliwa tych "strasznych" trucków
bêdzie ni¿sze, to powietrze bêdzie czystsze,
¿ycie bêdzie milsze, a ludzie bed¹ szczêœliwsi!
Politycy uchwalaj¹ wiêc nowe prawa, ¿e ka¿dy truck
musi mieæ owiewki i koniec! Ostatecznie có¿ mo¿e byæ

wa¿niejsze od ludzkiej szczêœliwoœci? Polityk tr¹bi, ¿e
dziêki niemu powietrze bêdzie czystsze, wyborcy ³ykaj¹
to jak indyk orzechy i wybieraj¹ go na nastêpn¹ kadencjê!
A oto co o tym s¹dzê:
Ka¿dy trucker powinien ¿yæ i pracowaæ z o³ówkiem w
rêku. Ca³y czas powinien obserwowaæ swoje koszty.
Truck na pewno spali mniej paliwa, jeœli bêdzie jecha³
wolniej. To po pierwsze.
Z ca³¹ pewnoœci¹ spali mniej, gdy bêdzie l¿ejszy, ale
na to trucker nie ma wp³ywu, bo jego praca polega na
przewo¿eniu towarów, których waga ¿adn¹ miar¹ nie
zale¿y od niego. To po drugie.
Spali mniej, jeœli bêdzie prowadzony p³ynnie, bez niepotrzebnego szarpania, hamowania, przyœpieszania itd.
Czyli zale¿y od techniki jazdy. To po trzecie.
Takich uwag jest naturalnie o wiele wiêcej, ale to w dalszej perspektywie nie rozwi¹zuje sprawy. Nie twierdzê,
¿e owiewki czy jakieœ inne ulepszenia s¹ z³e, ale kosztuj¹ - i to kosztuj¹ niema³o. Decyduj¹c
siê na nie, nie wiemy, bo wiedzieæ
nie mo¿emy, czy i kiedy poniesiony
wydatek siê zwróci. Nie wiemy, bo,
powtórzê to jeszcze raz, nie mamy
¿adnego odniesienia, które pozwoli³oby nam powiedzieæ czy, i ile
oszczêdzamy!
Tak wiêc my jako truckerzy,
czy mówi¹c precyzyjniej, ci,
którzy p³ac¹ za paliwo, musimy polegaæ na swojej
w³asnej ocenie sytuacji.
Wiem, ¿e to
nie
jest
³atwe, ale
który interes
jest
³atwy? W
ka¿dym
chodzi o jedno i tylko
jedno - a mianowicie o zysk!
Zysk jest jedynym miernikiem tego, czy interes idzie
czy nie.
Mniejsze zu¿ycie paliwa
obni¿a nasze koszty, czyli powiêksza zysk, wiêc jest o co walczyæ, ale nie róbmy
tego w oparciu o zapewnienia tzw. autorytetów, które
mami¹, koloryzuj¹ lub wrêcz k³ami¹. To s¹ przecie¿
nasze pieni¹dze!
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NASZE SPRAWY

HISTORIA
JEDNEJ ,
ZNAJOMOSCI
MARCIN BARANIECKI

Moim pierwszym truckiem w Kanadzie by³ Mack MH Ultra-Liner. Wysoki cabover przypomina³ trochê europejskie ciê¿arówki. By³o w tym moim zakupie trochê nostalgii, trochê przekonania, ¿e w Europie wiedz¹
lepiej, a trochê obawy przed typowymi, amerykañskimi, d³ugonosymi wozami. Mój Ultra-Liner by³ bez
¿adnych w¹tpliwoœci piêknym truckiem! By³em dumny jak paw! Po raz pierwszy mia³em tak wspania³¹
maszynê! Tak naprawdê trudno mówiæ o jakiejkolwiek w³asnoœci, bo truck by³ wyleasowany, ale tak siê
mówi³o nawet wtedy, gdy na trucku wisia³a przygniataj¹ca po¿yczka - "Mój truck!".

W

moim przypadku dealer w Pickeringu, gdzie
za³atwia³em transakcjê, nie chcia³, albo raczej
nie móg³, udzieliæ mi kredytu na zakup, a w
banku te¿ nie dawali nadziei na finansowanie. Ostatecznie nie mia³em ¿adnej tzw. historii kredytowej. Tak
wiêc skoñczy³o siê na leasingu.
Wszystko to nie by³o ³atwe. Jak siê jest nowym, nikt ciê
nie zna i nie wie coœ za jeden, to nieufnoœæ jest
pierwsz¹ reakcj¹, z jak¹ siê spotykasz. By³em wtedy
"na fali" otwierania "businessu truckowego", mia³em
mnóstwo energii i bardzo niewiele wiadomoœci. Na marginesie powiem od razu, ¿e ca³e przedsiêwziêcie skoñczy³o siê tak, jak siê nale¿a³o spodziewaæ, czyli na
wielkiej pora¿ce, no ale to by³o pó³tora roku póŸniej.
Na razie próbowa³em zaraziæ swoim entuzjazmem
wszystkich dooko³a, a bank w szczególnoœci, niestety
bez specjalnego rezultatu. Finansowania nie by³o!
Sprzedawca, któremu, wiadomo, zale¿a³o na tym,
¿ebym mimo wszystko podpisa³ akt kupna, wsiad³
wreszcie do trucka i wyjecha³ za bramê, podsun¹³ mi

12

TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE ww.trucknrollmagazine.ca

pomys³ z tym leasingiem.
Szczerze mówi¹c, nie mia³em zielonego pojêcia "z
czym siê ten leasing je", ale wygl¹da³o na to, ¿e jakimœ
cudem mo¿na go ³atwiej dostaæ ni¿ pieni¹dze na
zakup. W porz¹dku! Znowu zacz¹³em roiæ plany, nurzaæ siê w marzeniach, ile to ja bêdê mia³ trucków, ilu
kierowców, ile pieniêdzy itd. Ale pomimo podwójnych
starañ, zarówno moich, jak i mojego salesmana, znalezienie kogoœ, kto chcia³by zaryzykowaæ udzielenie mi
leasingu, nie by³o du¿o ³atwiejsze, ni¿ uprzednie starania o po¿yczkê.
Jednak kto puka, temu wczeœniej lub póŸniej otworz¹,
wiêc i mnie zaœwieci³o œwiate³ko w ciemnym jak noc
tunelu. Firma Canaplan Leasing z Hamilton zgodzi³a
siê udzieliæ mi kredytu! Nie posiada³em siê z radoœci.
Nieco póŸniej za³atwia³em z t¹ firm¹ jeszcze inne leasingi, ale wtedy by³em ju¿ lepiej znany, p³aci³em na
czas, k³opotów nie przysparza³em, wiêc z biegiem
czasu trochê mnie nawet polubiono. Mniejsza z tym.
Na mojej transakcji wisia³a ogromna suma do zap³ace-

nia na koñcu czteroletniego terminu, ale na razie nawet
o tym nie myœla³em, bo oczyma wyobraŸni widzia³em
ju¿ siebie na highwayu, na rozleg³ych preriach, w Górach Skalistych i nad wodami obydwu oceanów!
No wiêc Ultra-Liner by³ imponuj¹cy. Szeroki sleeper, klimatyzacja, CB, stereo, wygodne fotele - mo¿e nic takiego na dzisiejsze warunki, ale wtedy, w pierwszej
po³owie lat 80-tych, to by³o coœ. To by³ piêkny, dalekosiê¿ny truck, sukcesor Cruise-Linera z lat 70. i ostatni
cabover produkowany przez Macka, ale jakkolwiek by
go chwaliæ, to jednak doœæ szybko okaza³o siê, ¿e
zakup, czy raczej leasing, nie by³ najszczêœliwszy. W
ka¿dym razie nie dla mnie.
Przede wszystkim truck by³ za lekki. U¿ywaliœmy go do
dalekich tras. Nasze ³adunki te¿ by³y lekkie. Jakoœ to
wszystko nie trzyma³o siê drogi, tak jak powinno. Tak
to wtedy czu³em. Myœla³em, ¿e siê przyzwyczajê,
chwali³em wysok¹ pozycjê za kierownic¹, widocznoœæ
itd., ale pod skór¹ czu³em, ¿e to nie to. Takie wymuszone pochwa³y. Wchodzi³o siê jak na wie¿ê. Wspi¹æ
siê z kaw¹ w rêce by³o doœæ karko³omnym wyczynem.
W œrodku "psia buda" przykrywaj¹ca silnik zostawia³a
bardzo ma³o miejsca. Sleeper, jak wspomnia³em, by³
doœæ szeroki, ale wejœcie do niego nie by³o ³atwe i wymaga³o prawie gimnastycznych umiejêtnoœci. Tak,
wszystko by³o ³adnie wykoñczone i trzeba przyznaæ solidnie, ale wiadomo, ¿e diabe³ siedzi w szczegó³ach, a
tych by³o sporo. Mój piêkny Ultra-Liner surowy test
przeszed³ wczeœniej, ni¿ mo¿na by³o s¹dziæ. Po paru
krótkich trasach do Nowej Anglii i do Georgii wybraliœmy
siê w daleki kurs do Hay River w North-West Territories.
Daleka to by³a trasa, nawet na dzisiejsze warunki, a
wtedy, przed przesz³o trzydziestoma laty, umêczenie
nie do opisania. Przede wszystkim sporo odcinków na
s³ynnym highwayu MacKenzie, id¹cym przez pó³nocn¹
Albertê i North-West Territories, by³o utwardzonych
¿wirem. ¯adnego asfaltu. Asfalt by³ do High Level, a
potem ¿wir. Jechaliœmy wiêc w takiej trzêsionce, ¿e
zêby dzwoni³y nam jak w febrze - szczêka o szczêkê!
Odnosi³em wra¿enie, ¿e wszystkie œrubki i nity w moim
trucku obluzowa³y siê i lada moment wóz rozpadnie
siê jak auta na rysunkowych filmach dla dzieci - tu
sprê¿ynka, tam œrubka, a tam ko³o! Opowiem o tym
wszystkim przy innej okazji, ale chcia³em tu tylko nadmieniæ, ¿e ta w³aœnie trasa obna¿y³a wyraŸnie wszelkie
mankamenty nowego nabytku.
Nigdy nie mog³em siê nadziwiæ, jak masywni, ciê¿cy
kierowcy mog¹ w ogóle decydowaæ siê na cabovery!
Wtedy jeszcze, wiele lat temu, by³em w miarê szczup³y,
ale teraz prowadzenie takiego trucka by³oby chyba dla
mnie niemo¿liwe.

Tak czy siak, przetrwaliœmy razem a¿ do 1994 roku.
D³ugo bo d³ugo, ale tak siê u³o¿ylo, ¿e musia³em
podj¹æ decyzjê o zejœciu z highwayu. Chcia³em byæ
bli¿ej domu, widzieæ jak dzieci rosn¹, jeœæ jedzenie ugotowane przez ¿onê i w ogóle przestaæ siê obijaæ po
truck stopach. Wraz z t¹ decyzj¹ przysz³a koniecznoœæ
zmiany trucka. Ostatecznie "robiæ miasto" wielkim caboverem by³oby podobne do rozbijania jajka m³otem.
Ka¿da praca wymaga odpowiednich narzêdzi.
Rozstanie z moim Ultra-Linerem przebieg³o bez ³ez.
Przyszed³ czas na coœ nowego, a tym nowym by³
skromny Mack CH 612, który kupi³em w Central Mack
na Queensway Rd. w Mississaudze. Ten w³aœnie truck
sta³ siê moim przyjacielem na nastêpne 22 lata!
Wybór nie by³ przypadkowy. Chcia³em zejœæ z highwayu i pracowaæ na mieœcie. Mo¿e niezupe³nie na
mieœcie, ale byæ bli¿ej domu, bli¿ej rodziny. Dalekie
trasy s¹ dobre, piêkne, owiane czarem wolnoœci i otwartych przestrzeni, ale wszyscy, którzy w tym byli czy s¹,
wiedz¹, ile to kosztuje! Highway wystawia swoj¹ cenê i
zdarza siê, ¿e ta cena przewy¿sza wszystko to, co dostajemy w zamian. Chcia³em wiêc pracowaæ na mieœcie, ale mój Ultra-Liner nadawa³ siê do tego tak, jak nie
przymierzaj¹c Harley do koszenia trawy! Trzeba wiêc
by³o pomyœleæ o czymœ innym.
By³ wtedy na Queensway w Mississauga Central Mack
- najwiêkszy chyba podówczas dealer Macka w Ontario. Jednym ze sprzedawców by³ John Rosiñski - Polak,
ale urodzony ju¿ tu, w Kanadzie. U niego te¿ kupi³em
Macka CH 612 z 350-konnym silnikiem i mackowskim
dyferencja³em. Skrzynia by³a Fullera. Jakoœ tak siê do
niej w Ultralinerze przywyczai³em, ¿e nie chcia³em siê
zgodziæ na skrzyniê Macka. Inna rzecz, ¿e gdybym to
zrobi³, to mia³bym Bulldoga "pe³nej krwi" i z³ot¹ statuetkê na masce, a tak zosta³em ze srebrn¹, bo z tym
Fullerem mój Mack by³ tylko "pó³krwi", albo raczej "2/3
krwi". W ka¿dym razie silnik i tylny most by³ Macka.
Przyjecha³em, kupi³em, wyjecha³em!
By³ wrzesieñ 1994 roku. Pamiêtam ten moment, jakby
to by³o wczoraj wieczorem. Jeszcze uœcisk d³oni Johna
Rosiñskiego, pami¹tkowe zdjêcie, zaczepienie trailera
i ju¿ za bramê!
Ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e to jest to! ¯e ten truck jak¿e¿ skromny i prosty - bêdzie moim towarzyszem
pracy przez d³ugie lata! Nie umiem tego wyt³umaczyæ,
ale czu³em, ¿e ten truck ma "duszê", ¿e jest w nim coœ
innego, ni¿ we wszystkich innych truckach! Nie mia³em
najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e ten zestaw decyzji - przejœcie na miasto, dealer na Queensway i taki w³aœnie
truck - jest dobry!
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to by³o kosmetyk¹. Ostatecznie jeŸdzi³em doœæ czêsto
w rejon Muskoki, gdzie zimy s¹ inne ni¿ w okolicach Toronto, wiêc dodatkowe œwiat³a by³y potrzebne. Kupi³em
te¿ sobie zestaw nowych ³añcuchów i za³o¿y³em dodatkowe schowki na narzêdzia, p³yny, pasy i ca³y ten
bigos, który siê zwykle w trucku wozi. Chcia³em "robiæ
i zarobiæ", ale wiedzia³em, ¿e w tego typu pracy musi
byæ wygodnie, bezpiecznie i w miarê niezale¿nie. Nie
chcia³em lataæ z ka¿dym drobiazgiem do warsztatu,
wiêc narzêdzia i niektóre czêœci musia³em mieæ pod
rêk¹. Dzisiaj pewnie bym tego nie zrobi³, ale co tu
mówiæ, i w ogóle jak porównywaæ tamte trucki i tamten
trucking? By³em "wychowany" w przekonaniu, ¿e ka¿dy
kierowca powinien byæ mechanikiem. Mo¿e nie od razu
pe³nej krwi mechanikiem, ale przynajmniej takim, który
w razie potrzeby bêdzie sobie umia³ pomóc. Rozwinê
to przy okazji, ale na razie wracam do mojego Macka.
Po pierwszym roku, gdy zrobi³em bilans moich przychodów i wydatków okaza³o siê, ¿e nie zarobi³em mniej ni¿
wtedy, gdy jeŸdzi³em na dalekich trasach. Nie
zarobi³em mniej i na dok³adkê codziennie by³em w
domu, spa³em w swoim ³ó¿ku i jad³em domowe jedzenie.

Ile¿ razy na przestrzeni tych 22 lat, które spêdziliœmy
ze sob¹, pytano mnie o specyfikacjê, jak to robiê, ¿e
taki ³adny, czy nie jest czasem na sprzeda¿ itd. Denerwowa³y mnie trochê te pytania o sprzeda¿, bo jak w
ogóle mo¿na mnie by³o o tak¹ "zbrodniê" pos¹dzaæ, ale
z drugiej strony by³em dumny, ¿e truck siê podoba. A
bezstronnie mówi¹c, móg³ siê podobaæ.

W³aœnie wtedy zacz¹³em szczerze lubiæ to je¿d¿enie
blisko domu. Pewnie, ¿e to "blisko" to niejednokrotnie
by³o 400-500 km dziennie, a zimy w Muskoce dawa³y
nieŸle w koœæ, ale przecie¿ zawsze krzepi³a myœl, ¿e po
nawet nie wiadomo jak d³ugim dniu przyjdzie czas na
gor¹cy prysznic w domu i przygotowan¹ przez ¿onê
smaczn¹ kolacjê. A mój Mack pracowa³ bez protestu!
Pewnie, ¿e mieliœmy parê potkniêæ, ale nie by³o ¿adnych holowañ, dramatów i wielkich przestojów. Prawd¹
te¿ jest, ¿e chocia¿ w ci¹gu tych lat nigdy "nie
dotkn¹³em" silnika, to jednak robi³em dwa razy tylny
most i raz skrzyniê biegów, ale ostatecznie to by³a
praca lokalna, a wiêc du¿o szarpaniny, cofañ, zakopywañ w œniegu, wyci¹gania przymarzniêtych naczep i tak
dalej. Zwyk³a praca na mieœcie, która w istocie rzeczy
jest ciê¿ka dla maszyny i cz³owieka.

Inna rzecz, ¿e nic takiego nie robi³em. Zwyczajnie my³em go co tydzieñ, smarowa³em raz w miesi¹cu, a
przód co dwa tygodnie, olej zmienia³em, czyœci³em
wnêtrze i to wszystko. Acha i jeszcze jedno - od samego pocz¹tku przyj¹³em zasadê, ¿e cokolwiek siê zepsuje, choæby i nieistotne, naprawiam od razu! Od razu!
Nie czekam na weekend, na lepszy humor, na ³adniejsz¹ pogodê! W tym trucku wszystko musia³o byæ
perfekt! I wszystko na czas. Tak¹ przyj¹³em zasadê i
trzyma³em siê jej jak rzep psiego ogona.

Ale po latach przyszed³ przecie¿ moment rozstania! I
chocia¿ myœla³em o tym nie raz i spodziewa³em siê,
¿enadejdzie, to jednak by³a to ciê¿ka chwila. Przyszed³
ostatni dzieñ, ostatnie wspólne zdjêcie i ostatnie "goodbye" i "thank you"! Dziêki za 22 lata wspólnej pracy!

A truck jakby rozumia³. Nie psu³ siê. Pewnie, ¿e by³
nowy, wiêc co tam siê mia³o psuæ, ale wiemy, jak to jest
- czasami problemy zaczynaj¹ siê od samego
pocz¹tku. Z moim truckiem by³o inaczej. Porobi³em
sobie parê udogodnieñ, jak na przyk³ad zamontowa³em
silne œwiat³a cofania, dodatkowe lusterka z przodu na
b³otnikach, zestaw reflektorów na dachu, a z biegiem
czasu za³o¿y³em wiêksze zbiorniki paliwa, ale wszystko

Historia mojego Macka daleka by³a od zakoñczenia.
Wraz z po¿egnaniem otwiera³ siê dla nas obu zupe³nie
nowy etap. Dla mnie emerytura, a dla mojego Macka
egzotyczna podró¿ do Afryki i kolejne lata s³u¿by. Tym
razem w innych warunkach, innym kraju i co dla mnie
najciê¿sze do prze³kniêcia - z innym kierowc¹! To jednak zupe³nie inna opowieœæ. Tu mówi³em tylko o nas i
o naszej historii. Historii jednej znajomoœci.
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NEW TECHNOLOGIES

THE ART OF THE
POSSIBLE
BY JIM PARK

Volvo Group's SuperTruck demonstrates where
energy saving technology could take us, and in
some cases, already has.
Photo credit: Volvo Trucks

It's amazing what $40 million will buy you these days. If that seems like a lot to spend on just one
truck, consider what the OEMs typically spend on R&D for a new model, or even just a significant upgrade. The $40 million Volvo Trucks spent on its SuperTruck project was an investment in near- and
distant-future truck technology that will begin paying dividends for the truck maker and its customers
as early as 2017.

T

hat figure, by the way, represents a joint investment by the U.S. Department of Energy
and Volvo Trucks North America. Volvo
matched the DOE funding grant dollar for dollar. The
goal of the entire SuperTruck project is to build vehicle

16

TRUCK 'N' ROLL MAGAZINE ww.trucknrollmagazine.ca

prototypes that push out the boundaries of both fuel
and freight efficiency to levels beyond where today's
normal OEM R&D budgets would normally take them.
These are concept vehicles, science projects if you
will, that pull forward ideas and technologies that in

over a base model 2009 Volvo VNL 670 (7 mpg)
~ a net weight reduction of 3,200 pounds after adding
the new mechanical and aerodynamic technology,
~ a 40% reduction in aerodynamic drag, and
~ an extraordinary 20% gain in powertrain thermal efficiency from 42 to 50%.
Göran Nyberg, president of Volvo Trucks North America, called the SuperTruck project a "knowledge accelerator."
"We wanted to see what we could take from the project
and get into our customers' hands even before the project was complete," he said when the vehicle was unveiled in Washington, D.C. in September. "We found
some significant improvement that we could add to the
existing VNL lineup."
Those innovations include:
~ a revised bumper design for all 2016 VNL models,
~ flared chassis fairings 2016 VNL 630 and 670 models,
~ an updated roof profile VNL 670 models, and
~ changes to the engine fan for improved airflow
through the engine compartment.
Those modifications were noted early in the project,
began in 2011, and are already in production. The project also yielded enhancements that will be featured in
the 2017 engine lineup Volvo claims will up fuel economy by 6.5%. They include:
~ a new piston design that improves combustion and
reduces soot production,
~ common rail fuel injection, and
~ turbo compounding for D13 engine to capture wasted
energy from the exhaust stream and convert it to mechanical energy.

the normal course of vehicle development might languish on bottom shelves and on computer hard
drives and likely never see the light of day because
the immediate payback for the developers just isn't
there.
Like the two SuperTruck projects that were revealed
in previous years, the Volvo team managed some
astonishing gains:
~ a freight efficiency improvement of 88% (the initial
target was 50%),
~ a 70% improvement in fuel economy (12-13 mpg)

Volvo's SuperTruck is already paying dividends for the
customer. However, there's a great deal more going on
here that may or may not ever come to market. Some
of the technologies found on the truck are likely to remain wishful thinking for some time yet, like carbon
fiber body panels and the complex Rankine cycle
waste-heat recovery system, which converts heat normally wasted in exhaust into torque.
Pascal Amar, senior project manager, Volvo Group
North America SuperTruck told HDT that while the
waste heat recovery system contributed significantly to
the 20% gain in engine thermal efficiency, it's nowhere
near ready for market (a sentiment echoed earlier by
both Cummins and Daimler).
"The system on the truck today is a vast improvement
over our first attempt," he said. "The earlier version was
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Volvo Trucks North America's SuperTruck project boasts a
freight efficiency improvement of 88%, a 40% reduction in
aerodynamic drag and 12-13 mpg. The hood, roof and body panels are made of lightweight, high-strength carbon fiber. While
still cost prohibitive, knowledge gained in material science will
be applied to future programs.
Photo credit: Jim Park

optimized for peak power output, but we realized we
had to make it work at cruise power instead. We have
proven that it will work, but we have a long way to go
in reducing the cost and complexity, and getting the
cost/benefit numbers in line. We believe WHR can
produce a 2-4% improvement in fuel economy."
Amar says Volvo opted not go with any hybridization
on the truck because the on-highway duty cycle
would not produce the desired energy gains compared to those possible with the Eco-Roll feature already in use.
"The weight, complexity and cost of a regenerative
braking hybrid system didn't pencil out," he notes.
"There are relatively few braking events where
enough energy could be recovered compared to the
savings we already see when coasting in neutral."
The project produced an interesting electrical climate
control system using lithium-ion batteries, solar panels and energy harvested only when the truck was
coasting and not under power. Amal says they used
two small alternators rather than one larger one they
could cycle in and out to produce a charge based on
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when the predictive cruise (Volvo calls it I-See) indicated the truck was coasting. They charged the LI
batteries, along with the charge from the solar panels.
The HVAC system uses electric compressors to
avoid duplicate systems and to reduce the draw on
the engine. Ultra capacitors are used for starting only,
while the rest of the electrical demand comes from
the LI batteries.
"We also used a dual-zone cooling system [driving
area and sleeper compartment] to reduce demand
on the system," he says. "The batteries can store 1214 kilowatt hours of electricity generated essentially
free through kinetic energy and solar power and the
ultra-capacitor starter systems charges from them."
The vast reduction in aerodynamic drag that came
from a complete redesign of the cab (it's 3 inches
taller, 8 inches longer and wider at the back than the
front) and the trailer aero trim allowed engineers to
'right-size' the engine, owing to the reduction in
power required to keep it moving at highway speed.
Amal says the truck requires 35% less horsepower

(120 hp vs. 188) than the baseline truck, which permitted the use of an 11-L, 425-hp D11 engine. The
engine features common-rail fuel injection, a newly
designed cooling package and fan shroud, low-viscosity oils and turbo-compounding. "Our studies determined that an 11-liter engine is the correct size for
this intended application," Amal says.
To keep weight down, Volvo used the Meritor FueLite
6x2 drive axle and many lightweight components including a frame made almost entirely of aluminum
which saved more than 900 pounds. The roof, hood
and side fairings are made of carbon fiber. While
durable and light, like the frame they are still too expensive for the current market.
And of course it's hard to ignore the overall aerodynamic look of the truck. Amal says smooth sweeping
shape produced a 40% reduction in aero drag, and
not a corner of the cab was left untouched. Since this
is a concept truck and not a practical model, even the
cab entry steps were covered up and the mirrors replaced with cameras.

The trailer features full-length skirting with just a few
inches of ground clearance, a proprietary trailer tail and
nose fairing to reduce the tractor/trailer gap.

Volvo's SuperTruck, like the others, demonstrates
what is possible if not practical. In time some of the
concepts will eventually see real world service, others
will not. It depends entirely on the cost of fuel versus
the projected savings, and how the ROI calculations
pencil out. The new GHG Phase 2 rules will push
some of this technology in service, but just which bits
will be called upon to serve remains to be seen. The
SuperTruck is just a glimpse into the future, it's not
the future here today and ready for the deal lots.
The DOE recently selected the Volvo Group to participate in the SuperTruck II program, which will target
a 100% improvement on a ton-mile-per-gallon basis,
and a powertrain capable of 55% brake thermal efficiency.

Volvo's new 'wave' piston bowl design directs atomized fuel
from the injector back into the center of the burn, which increases energy yield while reducing soot production by 90%.

Partners in Volvo's SuperTruck project include Michelin Americas Research Company (tires), Wabash National (trailer), Metalsa (lightweight frame),
Johnson-Matthey Inc. (exhaust aftertreatment system
catalysts), Oak Ridge National Laboratory (exhaust
aftertreatment system testing / analysis), Peloton
Technology (connected vehicle / platooning), Pennsylvania State University (connected vehicle testing),
Knight Transportation (long-haul fleet), and Wegmans
Food Markets (regional-haul fleet).

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

Compared to a 2009 VN cab, the SuperTruck cab (lightly
shaded) is 3 inches taller, 8 inches longer and wider at the
back than the front. The roof profile is changed too.
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TRUCKERSKI KLUB PODRÓ¯NIKA

KOMU W DROGĘ...
TEMU SMARTFON (2)
KAJA CYGANIK

W podró¿ach, nie tylko tych wakacyjnych, ale i w “pracy w drodze”, coraz czêœciej siêgamy po telefon. Aplikacje umo¿liwiaj¹ce planowanie, mapy GPS, wyszukiwanie truck stopów czy stacji benzynowych na trasie,
u³atwiaj¹ nam ¿ycie, oszczêdzaj¹ czas i pieni¹dze. Technologia to skarb - wystarczy smartfon, internet i
trochê rozeznania. Oto najpopularniejsze i najprzydatniejsze aplikacje dla truckerów.
Trucker Path
Bezp³atna aplikacja dla truckerów ciesz¹ca
siê najwiêkszym uznaniem w Stanach Zjednoczonych. Pó³ miliona kierowców polega
na rzetelnoœci informacji, które dziêki Trucker Path
mog¹ wymieniaæ z innymi u¿ytkownikami – od truck
stopów, przez dostêpne miejsca parkingowe, ceny diesla po status stacji kontroli wagi i najlepsze drogi dojazdowe, pozwalaj¹ce zaoszczêdziæ maksymaln¹ iloœæ
czasu. Ci¹g³a aktualizacja danych korzystnie wp³ywa
na dok³adnoœæ i wiarygodnoœæ informacji. Aplikacja pozwala tak¿e na komunikacjê z przedsiêbiorcami – rejestruj¹c swojego trucka i przebieg trasy mo¿esz
znaleŸæ dodatkowe zlecenia i nigdy nie wracaæ do bazy
z pustym trailerem. Korzystaj¹c z systemu GPS, mapa
Trucker Path poka¿e ci wszystkie miejsca wa¿ne dla
sprawnego przebiegu dostawy – stacje benzynowe
(tylko te przyjmuj¹ce trucki), travel centres, warsztaty
mechaniczne, truck stopy czy Walmarty z miejscem
parkingowym, a dzia³aj¹c kompatybilnie z Google lub
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Apple Maps – poprowadzi do celu. Wyszukiwanie
mo¿esz dostosowaæ do swoich indywidualnych potrzeb
i trasy. Istot¹ tej aplikacji jest dzielenie siê informacjami
z innymi truckerami – kiedy przyje¿d¿asz na parking
(mo¿esz przez Trucker Path zarezerwowaæ miejsce),
zaloguj czy s¹ jeszcze wolne miejsca, waga, wi-fi,
prysznice, serwis naprawczy lub jakikolwiek punkt gastronomiczny – w ten sposób przyczyniasz siê do budowana bazy dany i uaktualniasz informacje w czasie
rzeczywistym. To nowoczesna, ³atwa w obs³udze, kompleksowa forma CB radia, która nie wymaga zaawansowania technologicznego od u¿ytkownika. W lutym
tego roku Trucker Path siêgn¹³ rekordowej iloœci instalacji – pojawi³ siê w ponad 1,5 miliona telefonów komórkowych, staj¹c siê tym samym pierwsz¹ truckersk¹
aplikacj¹ z tak wysokim wynikiem.
Waze
Podobne funkcje spe³nia aplikacja Waze,
która tak¿e oparta jest na spo³ecznoœciowej

wspó³pracy, budowaniu map, nawigacji i najœwie¿szych
aktualizacjach ruchu na drodze, informowaniu o wypadkach, niebezpieczeñstwach czy policyjnych patrolach oraz oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy. Dziêki Waze
znajdziesz nie tylko najtañsz¹ stacjê benzynow¹ na trasie, ale tak¿e szybko odszukasz i umówisz siê ze znajomymi z bran¿y, którzy jad¹ t¹ sam¹ lub podobn¹
drog¹. Aplikacja reaguje na twoje zachowania. Jeœli na
przyk³ad zwolnisz ze wzglêdu na z³e warunki ruchu,
korek czy zator, Waze „zapyta” ciê, czy to jest w³aœnie
powodem utraty prêdkoœci, za¿¹da informacji o
natê¿eniu ruchu, samoistnie je przyswoi i przeka¿e
dalej, dziel¹c siê z innymi u¿ytkownikami tak samej
aplikacji, jak i danej autostrady. Ciebie bêdzie to kosztowa³o tylko kilka potwierdzaj¹cych „klików”, a kolegom
po fachu pozwoli unikn¹æ straty czasu na staniu w
korku.
WhatsApp Messenger
Œwietna aplikacja przydatna nie tylko na
drodze, ale w codziennym ¿yciu ka¿dego
u¿ytkownika smartfona. Aplikacja korzysta
z internetu 3G lub bezp³atnych sieci wi-fi i znacznie
usprawnia komunikacjê, szczególnie gdy nasz plan nie
obejmuje nielimitowanych rozmów i smsów, tak w Kanadzie, jak i poza jej granicami. Przy drakoñsko wysokich cenach us³ug telekomunikacyjnych, rachunek po
powrocie z trasy na Florydê czy do Kalifornii, jeœli
wysy³amy regularne wiadomoœci tekstowe (smsy),
mo¿e zwaliæ z nóg najwiêkszego osi³ka. Korzystaj¹c z
WhatsApp na truck stopach i wszêdzie, gdzie dostêpny
jest bezp³atny internet bezprzewodowy (wi-fi), mo¿esz
bez ¿adnych dodatkowych kosztów i ograniczeñ tekstowaæ, przesy³aæ zdjêcia, filmy video i nagrania
g³osowe, a nawet dzwoniæ do rodziny i znajomych oraz
prowadziæ grupowe konwersacje na czacie. Jedynym
warunkiem jest tu posiadanie tej samej aplikacji przez
odbiorcê. WhatsApp jest darmowy, pracuje œwietnie tak
na iPhonach, jak i telefonach z systemem Android. Aplikacja sprawdza siê na tyle dobrze, ¿e nie tak dawno
zosta³a wykupiona przez w³aœcicieli Facebooka za 19
miliardów dolarów. Na dzieñ dzisiejszy, posiada oko³o
450 milionów u¿ytkowników na ca³ym œwiecie. To najlepszy sposób, by zaoszczêdziæ na komunikacji, bêd¹c
w dalekiej trasie.

podobnie jak raporty z inspekcji (DVIR) mo¿esz teraz
zeskanowaæ telefonem i przes³aæ bezpoœrednio do
firmy. To jak mobilna, elektroniczna, super prosta w
obs³udze ksiêgowa, która przejmuje papierkow¹ robotê, kiedy ty prowadzisz trucka.
iExit Interstate Exit Guide
Kolejne darmowe narzêdzie u³atwiaj¹ce
¿ycie na highwayu. iExit pozycjonuje ciê na
mapie, a nastêpnie, w realnym czasie, pokazuje kolejne zjazdy z autostrady. Proœciutka w
obs³udze aplikacja pozwala na wyszukiwanie zjazdów
pod k¹tem naszych potrzeb – czy to Starbucks, Walmart, Cracker Barell albo motel 8; udogodnieñ – wi-fi,
parking dla trucków, miejsc postojowych (rest stops)
czy najbli¿szej toalety. Aplikacja jest bezp³atna, wystêpuje tak¿e w wersji iExit Truck, poœwiêconej specjalnie
truckerom, wymaga GPS-a oraz dostêpu do internetu.
Pozwala tak¿e na wczeœniejsze planowanie – jeszcze
bêd¹c w domu mo¿esz sprawdziæ, jakie zjazdy z autostrady czekaj¹ na ciebie w danej trasie i zaplanowaæ
postoje. Jad¹c niekoñcz¹cym siê interstatem dobrze
wiedzieæ, co znajdziemy „za rogiem” kolejnych 5 albo
100 mili. Œwietnie sprawdza siê tak¿e podczas wakacyjnych wycieczek samochodowych z rodzin¹.
Wielu kierowcom sen spêdzaj¹ z powiek rosn¹ce kilogramy. Nie³atwo utrzymaæ odpowiedni¹ wagê i formê,
wiod¹c siedz¹cy tryb ¿ycia, a przy tym ¿ywi¹c siê
g³ównie przydro¿nym junkiem. Dwie aplikacje – Lose
It! oraz FatSecret Calorie Counter pomog¹ wam œledziæ iloœæ i jakoœæ przyjmowanych posi³ków, notowaæ
czas ewentualnych æwiczeñ oraz komunikowaæ siê z
kierowcami, którzy tak¿e próbuj¹ okie³znaæ z³oœliwe kalorie. Warto tak¿e œci¹gn¹æ na smartfona aplikacjê
Audio Books, która umili d³ug¹ drogê, otwieraj¹c drzwi
do wirtualnej biblioteki ponad 100’000 tytu³ów, z czego
oko³o 2500 udostêpniono bezp³atnie. Korzystaj¹c z
aplikacji na swoich telefonach, pamiêtajcie przede
wszystkim o bezpieczeñstwie – zachêcam do korzystania z systemu komend g³osowych, jak chocia¿by Siri
w iPhonach. Do wyboru macie jeszcze kilkadziesi¹t innych aplikacji, wystarczy krótki research (o który zawsze mo¿na poprosiæ swoje nastoletnie dzieci).

BigRoad Free Truck Driver Log Book
Ta aplikacja pozwoli ci spêdziæ wiêcej czasu
za kó³kiem, a mniej nad papierami. BigRoad
dzia³a na iPhonach, iPodach i iPadach i ma
najwiêcej piêciogwiazdkowych (najwy¿szych) opinii
wœród wszystkich aplikacji truckerskich. Prowadzenie
dziennych logów nigdy nie by³o jeszcze tak proste –
BigRoad notuje zmiany, kalkuluje czasy przejazdów i
postojów, dopasowuj¹c siê do zasad HOS. Twoje logi,
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POWIEŒÆ W ODCINKACH

PRETORIANIE
MARCIN BARANIECKI
To spokojne zdanie: "Dom jest nasz, dziecko nasze, wracaj" uderzy³o j¹ jak obuchem. Nie mog³a zebraæ myœli.
Trzyma³a s³uchawkê w spoconej rêce i s³ysza³a ciê¿ki oddech Wieœka. I w³aœnie wtedy, gdzieœ daleko, jakby za
mg³¹, drgn¹³ w jej œwiadomoœci maleñki cieñ w¹tpliwoœci. Szybko te¿ sta³ siê wyraŸny i realny. W g³osie Wieœka
poczu³a bowiem jak¹œ dziwn¹ nutê. I prawie natychmiast podjê³a decyzjê.
– Nie mogê, Wiesiu. Jestem w ci¹¿y i kocham innego. Nic od ciebie nie chcê. Niczego nie ¿¹dam. Za d³ugo
byliœmy rozdzieleni. Za d³ugo. Niczyja wina. Zrozum mnie.
(fragment poprzedniego odcinka; Truck ‘N’ Roll Magazine nr 61).

D

ysza³a g³oœno. Tak, pamiêta³a ka¿de s³owo z tej rozmowy. Ka¿de westchniêcie i ka¿d¹ sekundê milczenia.
To by³o wtedy, rok temu. I chocia¿ wszystko wygl¹da³o tak dramatycznie, to przecie¿ na koniec zgodzi³
siê na wakacyjny przyjazd Klarci. Zgodzi³ siê i to utwierdzi³o Jolkê w przekonaniu, ¿e Wiesiek nie jest sam, ¿e
jest tam jakaœ baba i Wiesiek te¿ nie jest kryszta³owy. Ta zgoda na wyjazd Klarci mog³a byæ jego rozgrzeszeniem...
Tak sobie wtedy myœla³a i tak myœla³a i dziœ.
„Klarcia jedzie z babci¹ na wakacje i jednego dnia d³u¿ej. Jak nie wróci to przyjadê j¹ odebraæ. Pamiêtaj!” To
zapachnia³o dawnym Wieœkiem.
Oczywiœcie, zgodzi³a siê na wszystko. Potem zaproszenia, nerwy czy dostan¹ paszporty, i jeszcze póŸniej
bilety zap³acone przez Jolkê kart¹ mastercard, bo oszczêdnoœci - jakie by³y - poch³onê³o kupno domu. Mastercard
by³a cierpliwa i d³ug rós³, ale Jolka nawet sobie g³owy tym nie zawraca³a. Najwa¿niejsze by³o, ¿e Klarcia
przyje¿d¿a!
Siedzia³a na przylotach, pilnowa³a Oli i dotyka³a swojego grubego brzucha.
Szklane drzwi otworzy³y siê szeroko i zobaczy³a! Klarcia by³a doœæ wysoka, trochê blada, no ale to chyba po
d³ugim locie. Jolka podesz³a ze œciœniêtym gard³em.
- Klarciu, najdro¿sza, Klarciu moja, dziecko...
I ju¿ nic wiêcej nie mog³a powiedzieæ. Potem by³a jeszcze ostra szpila w serce, gdy Klarcia na pytanie jak
by³o w samolocie i czy siê nie ba³a, odpowiedzia³a: „Nic siê nie ba³am, proszê pani!”
Mama z nieco zaciœniêtymi ustami popatrzy³a na Olê, na Jolczyny brzuch i nie odezwa³a siê ani s³owem. Tylko
potem, w samochodzie, powiedzia³a cicho:
- No, pozwoli³aœ sobie córcia, pozwoli³aœ.
I jeszcze jak przyjecha³y do domu:
- To¿ to kurnik, Jolka! Kurnik! A tam Wiesiek pa³ac ci przygotowa³!
I ju¿ nic nie by³o dobrze. Jolka przed ich przyjazdem kupi³a nowe ¿aluzje, parê bia³ych mebelków w Ikei, jakieœ
wazony, kilka obrazków, wszystko na mastercard - ot, ¿eby siê trochê pokazaæ, trochê ozdobiæ ten ma³y domek.
Ale wysz³o na to, ¿e to na nic, bo mama na wszystko siê krzywi³a i cierpkim uwagom nie by³o koñca.
- U nas nikt by takiego dziadostwa w domu nie trzyma³! Wiesiek swarzêdza kupi³, kredens...”
- I co, sam tam z tym swarzêdzem siedzi? Sam? - pyta³a Jolka.
Ale mama tylko westchnê³a i odpar³a:
- No, urz¹dzi³aœ siê, córcia, urz¹dzi³aœ... Nie po to ciê wysy³a³am!
Wtedy Jolka wysz³a do ³azienki, usiad³a na sedesie i rozp³aka³a siê prawdziwie rzewnym ³zami.

Po prawie ca³ej dobie siedzenia Kalinê wypuszczono z aresztu. O dziwo, wszystko odby³o siê doœæ g³adko.
Jarek przywióz³ ¿¹dane przez policjê dwa tysi¹ce dolarów i Kalina wyszed³. Powiedziano mu tak: "Od tej chwili
twoje prawo jazdy na terytorium Karoliny Pó³nocnej jest niewa¿ne. Jeœli bêdziesz go u¿ywa³, trafisz przed
sêdziego. Dwa tysi¹ce s¹ na kaucjê i na pokrycie zniszczeñ".
Jakie to by³y zniszczenia, nikt nie mówi³, ale chodzi³o chyba o ten wywrócony kube³ na œmieci na truck stopie!
"Zreszt¹ co za ró¿nica - myœla³ Kalina - i tak wracam do Ontario. To ich prawo jazdy bêdzie mi potrzebne na
grzyba".
Niemniej sprawa by³a dziwaczna, bo przecie¿ oddali mu prawo jazdy, a tak po prawdzie to nie powinni.
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Kalina wyszed³ z posterunku jak ostatni ³achman. Jarek czeka³ na niego, i ca³e szczêœcie, bo w takich chwilach
lepiej nie byæ samemu. Policja poinformowa³a ju¿ Miruniê „mój przyjacielu” w Chicago, ¿e jego kierowca prowadzi³
trucka po pijanemu i od tego momentu jego prawo jazdy wydane w Illinois nie jest uznawane na terenie Karoliny
Pó³nocnej. Mandat dla firmy - czyli w³aœciciela pojazdu - zostanie wys³any poczt¹.
Tak wiêc Mirunia ju¿ wiedzia³, ale wypada³o zadzwoniæ.
- Okay, Kalina - dudni³ g³êbokim g³osem Mirunia - narozrabia³eœ, to narozrabia³eœ, bêdziemy o tym gadaæ po
twoim powrocie. Z Jarkiem te¿. Teraz zasuwaj do Atlanty z tym ³adunkiem, bo to ju¿ jest spóŸnione przesz³o dwa
dni, a potem mam dla ciebie fajn¹ robótkê - i to musi byæ zrobione!
- Jakie musi - jêkn¹³ Kalina. - Mirek, ja ju¿ koñczê, wracam do Kanady. Koniec! Nigdzie nie jadê. Zawiozê ten
³adunek do Atlanty, a potem wracam do firmy!
Ale Mirunia nawet s³yszeæ nie chcia³.
- Kalina, ty mi tu nie wydziwiaj! To jest ³adunek, który œwietnie p³aci i musi byæ zrobiony! To jest nasz
najwa¿niejszy klient. Zreszt¹ to niedaleko, a potem obiecujê ci powrót do Chicago!
No wiêc pojecha³ do tej Atlanty, a potem zgodzi³ siê wzi¹æ tê „ma³¹ robótkê” dla „najwa¿niejszego klienta”!
Ale nie jecha³ osiemdziesi¹tk¹ pi¹tk¹, bo jak najszybciej chcia³ siê dostaæ do Karoliny Po³udniowej i byæ poza
Karolin¹ Pó³nocn¹, gdzie mogli go zwin¹æ jeszcze raz. Wierzy³ bowiem œwiêcie, ¿e poza granicami tego zapowietrzonego stanu bêdzie ju¿ bezpieczny i legalny. Wybra³ wiêc siedemdziesi¹tkê siódemkê do Columbii, a potem
dwudziestkê do Atlanty.
Zmarnowany by³ ze szczêtem. Po dobie siedzenia na twardej ³awce, bez prysznica, skacowany, brudny i pobity, z okiem nabrzmia³ym i fioletowym i paskudnie zdeformowanym policzkiem wygl¹da³ jak bezdomny w³óczêga
po jakiejœ pijackiej bójce. Czu³ siê potwornie. Trz¹s³ siê wewn¹trz i s³ania³ ze zmêczenia. Mia³ wra¿enie, ¿e upadnie, ¿e ca³y œwiat ucieka mu spod nóg.
Jarek przygl¹da³ mu siê w milczeniu. Sam nie wygl¹da³ za dobrze, ale przynajmniej by³ czysty i wyspany.
- Oj, Kalina, Kalina, aleœ siê urz¹dzi³! Czy ty w wogóle bêdziesz móg³ prowadziæ?
G³upie pytania. Kalina nawet nie mia³ si³y gadaæ. Zreszt¹ Jarek odje¿d¿a³ ju¿ ze swoim ³adunkiem do Miami,
wiêc tylko ustalili, ¿e Kalina odda mu te dwa tysi¹ce wp³acone na kaucjê, jak tylko przyjad¹ do Chicago, i na tym
siê skoñczy³o.
„Bo¿e, Bo¿e! - myœla³ Kalina, jad¹c. - Co mi odbi³o? Przecie¿ obiecywa³em sobie, ¿e nie bêdê piæ! I co teraz?
Znowu bêdzie kosztowaæ, pieni¹dze pójd¹, a tu Jolka w ci¹¿y, wydatków co niemiara i mama pewnie ju¿ przyjecha³a, Klarcia... wszystko bêdzie kosztowaæ... Bo¿e!”
Tak siê katowa³ i mêczy³. Pi³ wodê z wielkiej butli, któr¹ kupi³ przed wyjazdem, i myœli ko³tuni³y mu siê w zmêczonej g³owie. A oprócz tego nie wiedzia³, co dalej. Mia³ kupowaæ trucka, byæ na swoim, jeŸdziæ bli¿ej domu, widywaæ rodzinkê. A teraz co? Znowu ma k³opoty? Znowu traci forsê? ¯e durnemu Jarkowi zachcia³o siê czarnych
dziewuch? A on taki s³abiak, tu œlubuje, a tu tylko coœ tam ktoœ powie, to ju¿ leci i chleje bez zastanowienia! I
dalej telepa³ siê jak w galarecie i wyrzuty sumienia dar³y go w strzêpy i odbiera³y zdolnoœæ racjonalnego myœlenia.
W koñcu dojecha³ do Atlanty, ³adunek zrzuci³, poszed³ na truck stop i wzi¹³ d³ugo oczekiwany prysznic. Zmieni³
koszulê i poczu³ siê Ÿdziebko lepiej. I zaraz pomyœla³, ¿e jedno piwko postawi³oby go na sto procent na nogi i
poczu³by siê jak milion dolarów! Ca³e jednak szczêœcie, ¿e siê opanowa³, a wszystko dlatego, ¿e nagle poczu³
siê znowu taki œpi¹cy, ¿e przy³o¿y³ siê na trochê w sleeperze i przespa³ ca³e piêæ godzin kamiennym snem.
A potem by³a ta robótka, która mia³a byæ ostatni¹ przed porzuceniem pracy u Miruni. Mia³ pojechaæ do Montgomery w Alabamie, za³adowaæ tam jakieœ czêœci do maszyn i zawieŸæ je do Roswell w Nowym Meksyku. To
wszystko. £aduneczek nie ciê¿ki, jakieœ trzydzieœci tysiêcy funtów, droga niedaleka - sama przyjemnoœæ - jak
mówi³ Mirunia.
Pojecha³.
Klimatyzacja przesta³a dzia³aæ, wiêc otworzy³ okna z dwóch stron. Gor¹cy, wilgotny wiatr wdziera³ siê z
ha³asem do kabiny i nape³nia³ j¹ lepk¹, tropikaln¹ duchot¹. To nie by³o mi³e, ale ogólnie czu³ siê lepiej. Zdecydowanie lepiej.
Potem za³adowa³ siê w Montgomery i jecha³ z tymi czêœciami do jakichœ dŸwigów dalej na zachód, przez Mississippi, Luizjanê i Teksas a¿ do Nowego Meksyku. Ca³y czas dwudziestk¹, a dalej, od Dallas, ju¿ mniejszymi
drogami. Mniejszymi i pustszymi, otoczonymi zewsz¹d pustyni¹, skarla³¹, wysch³¹ roœlinnoœci¹.To by³ ju¿ Quay
County na pograniczu z Teksasem. Gor¹c nie do wytrzymania i Kalina polewa³ siê od czasu do czasu wod¹ z
wielkiej butli i jecha³ szybko, byle siê dobiæ do tego Roswell, zwaliæ ³adunek i wyrywaæ z powrotem do Chicago,
gdzie mimo wszystko klimat by³ bardziej dla ludzi.
I w tej szybkiej jeŸdzie i pustynnej okolicy poczu³ siê, jakby nic innego nie istnia³o, tylko ten truck, droga i on.
¯adne auto nie przejecha³o, jednego domu nie by³o, tylko pustynia i pustynia. By³ na s³ynnym Llano Estacado -
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wysch³ym na pieprz p³askowy¿u rozci¹gaj¹cym siê na przestrzeni wielu tysiêcy kilometrów kwadratowych.
Nagle, w tej kurzawie id¹cej od niezmierzonych pustaci, w pal¹cym s³oñcu zobaczy³ coœ ko³o drogi i wyda³o
mu siê, ¿e to ma³e dziecko. Czy to ten upa³ i brak klimatyzacji, czy ci¹gle jeszcze zapuchniête oko - doœæ na tym,
¿e odniós³ wra¿enie, ¿e zobaczy³ coœ na poboczu. Coœ niewielkiego, ale na pewno ¿yj¹cego. Mo¿e dziecko, a
mo¿e zwierzê. I przyhamowa³. Trochê zesz³o, zanim siê zatrzyma³, ale na tej pustej drodze znalaz³ na tyle
miejsca, ¿eby wykrêciæ i wróciæ.
Coœ tam przecie¿ by³o!
Wysiad³ z trucka. Na poboczu le¿a³ pies. Jakby collie, ale zeszmacony i brudny jak ³achman. Dogorywa³.
Zesch³y, czarny jêzyk stercza³ jak patyk z pó³otwartego pyska, sierœæ by³a sko³tuniona i w paru miejscach wydarta
do skóry. Jeszcze tam próbowa³ przypodnieœæ siê z tej niedoli i unieœæ ³eb, ale widaæ by³o, ¿e to ju¿ koniec. To,
¿e Kalina jad¹c doœæ szybko wielkim truckiem, w ogóle zauwa¿y³ le¿¹cego go przy highwayu, mo¿na t³umaczyæ
jedynie tym, ¿e wokó³ by³a nieruchoma pustynia i ka¿dy ruch, który narusza³ tê nieruchomoœæ, odbija³ i stawa³
siê zauwa¿alny.
- Bo¿e kochany - szepn¹³ Kalina. - A co to biedactwo tu robi?
Przypomnia³ sobie swoj¹ pracê w Iraku przy budowie fabryki betonów komórkowych i wa³êsaj¹ce siê pó³dzikie
psy, które nie wiadomo czym i po co ¿y³y, mieszkaj¹c gdzieœ na pustyni, czyhaj¹c na jakieœ resztki z kuchni i
wêsz¹c za wod¹. No ale to by³ Irak, arabski œwiat i inne podejœcie do zwierz¹t, nie to, ¿eby jakieœ specjalnie
okrutne, ale nikt siê nimi za bardzo nie przejmowa³.
Ten zdychaj¹cy na skraju drogi pies to by³a raczej rzadkoœæ na amerykañskich highwayach.
Wzi¹³ ³eb tego nieszczêœnika w d³onie i popatrzy³ w przekrwione, niewidz¹ce ju¿ œlepia.
- Obaj jesteœmy w podobnym stanie - i ty i ja - tylko ¿e ty w trochê gorszym - pomyœla³.
A potem przyniós³ z trucka swoj¹ wielk¹ butlê z wod¹ i powoli, powoli zacz¹³ zwil¿aæ wyschniêty pysk. Pies
ruszy³ jêzykiem. Kalina obmywa³ go delikatnie. Wzi¹³ czyst¹ chusteczkê i powoli zwil¿a³ psi¹ g³owê. Nie wiedzia³
jeszcze wtedy, czy mu siê uda, ale wiedzia³ na pewno, ¿e bez walki do upad³ego nie odda tego zwierzaka œmierci.
I tak znalaz³ przyjaciela a w³aœciwie przyjació³kê, która zosta³a z nim na lata. Nazwa³ j¹ Chica. Znaleziona w
Nowym Meksyku na Llano Estacado! Chica!
W Roswell zaniós³ j¹ do weterynarza na Hobson Road i ten nie wzi¹³ od niego ani grosza.
- S¹ tacy, którzy wyrzucaj¹ niechciane zwierzêta na pustyniê, ale to nie ludzie, to bestie - powiedzia³ ten przedobry cz³owiek. - Wygl¹da na to, ¿e i ty potrzebujesz opatrunku - doda³ z uœmiechem, patrz¹c na spuchniêt¹
twarz Kaliny.
Mimo usilnych próœb lekarza, ¿eby zostawi³ sukê na parê dni, bo jej stan nie rokowa³ zbytnich nadziei, Kalina
wzi¹³ j¹ delikatnie na rêce i poniós³ do trucka. Jak¿e¿ j¹ móg³ zostawiæ?
A potem by³a d³uga droga do Chicago i wielokrotne zatrzymywania, ¿eby sprawdziæ, czy Chica dycha, czy ma
dobrze i wygodnie, a ona spa³a, spa³a i spa³a. Budzi³a siê, ¿eby wych³eptaæ trochê wody, i spa³a dalej. Wpycha³
jej te¿ od¿ywki i jakieœ tabletki kupione w Roswell na receptê wypisan¹ przez weterynarza-anio³a, z którym na
po¿egnanie uœciskali siê serdecznie i obiecali sobie wspólne barbeque. We trójkê - lekarz, Kalina i Chica!
Jecha³ do Chicago z trailerem wy³adowanym szpulami kabla. Kalina wzi¹³ ten ostatni ³adunek w Albuquerque.
To tak, ¿eby nie wracaæ na pusto. Czeka³a go jeszcze ostatnia rozmowa z Miruni¹ „mój przyjacielu”, dla którego
pracowa³ prawie rok. Trzeba powiedzieæ, ¿e Mirunia by³ dobry ch³op, ale w naturalny sposób pilnowa³ swojego
interesu i w ich relacjach pieni¹dze sz³y pierwsze.
Teraz te¿ w jego propozycji, ¿eby Kalina kupi³ od niego trucka, by³ gdzieœ tam zawoalowany jego w³asny interesik, ale kto by siê temu dziwi³. Ostatecznie to by³o Chicago!
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)
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TRUCKERSKIE PRAWA

JU¯ BY£ W OGRÓDKU,
JU¯ WITA£ SIÊ Z G¥SK¥
MARCIN BARANIECKI

Ci z nas, którzy regularnie przekraczaj¹ granicê, czy to amerykañsk¹, czy meksykañsk¹ (ostatecznie innych l¹dowych nie ma), doœæ czêsto ³akomi¹ siê na nielegalne przewo¿enie towarów na terenie Stanów,
czy rzadziej - Meksyku. Robi¹c to, uprawiaj¹ kabota¿.

K

abota¿ jest nielegalny i odpowiedzialnoœæ za
niego ponosi kierowca, w³aœciciel pojazdu i w³aœciciel ³adunku. Kabota¿ dotyczy wszelkich form
transportu, ale nas interesuje ten drogowy, bo przecie¿
jesteœmy truckerami.
Nie jest powiedziane, ¿e kierowca obcego pochodzenia, prowadz¹cy pojazd zarejestrowany w obcym kraju,
nie mo¿e przewoziæ ³adunków na terenie innego kraju.
Mo¿e, ale musi byæ w zgodzie z prawem imigracyjnym
tego kraju i mieæ odpowiednie pozwolenie z Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Jeœli robi to bez
pozwoleñ, pope³nia kabota¿, a mówi¹c proœciej - przestêpstwo, które jest zagro¿one surowymi karami.
Kierowca wioz¹cy ³adunek z Kanady do USA, dostarcza go do wskazanego odbiorcy. Maj¹c pust¹ naczepê
mo¿e wzi¹æ towar dla odbiorcy w Kanadzie, ale nie dla
odbiorcy na terenie USA. Mo¿e nawet wzi¹æ towary od
kilku nadawców, ale wszystkie one musz¹ byæ przeznaczone dla odbiorców na terenie Kanady. Musz¹ wyjechaæ
poza amerykañsk¹ granicê. Kanadyjski kierowca mo¿e
przywieŸæ towar do Stanów, zrzuciæ naczepê, pojechaæ
bob-tail do innego klienta i od niego wzi¹æ naczepê z
³adunkiem do Kanady. To mu wolno. Ale nie wolno mu
wzi¹æ naczepy z ³adunkiem przeznaczonym dla odbiorcy w Stanach. Innymi s³owy - jakiekolwiek
przewo¿enie towarów pomiêdzy dwoma klientami na terenie Stanów jest dla kanadyjskiego kierowcy przestêpstwem. Tak¹ praktykê kierowcy nazywaj¹ "robieniem
interstate".
"Interstate" jest doœæ powszechny. W wiêkszoœci
przypadków ci, którzy go robi¹, nie maj¹ ¿adnych obaw.
Dla uspokojenia sumienia wypisuj¹ lewe rachunki i w
drogê! Parê dolarów ekstra! Rzecz w tym, ¿e przypadki

przy³apania kierowcy na tym procederze nie s¹ zbyt
czêste, co powoduje dziwne poczucie bezkarnoœci. S¹
kierowcy - w³aœciciele trucków i naczep, dla których "interstate" jest podstaw¹ utrzymania. Pracuj¹ g³ównie w
Stanach. Wo¿¹ amerykañskie towary od i do amerykañskich klientów, a do Kanady (czytaj: "do domu") zje¿d¿aj¹
jedynie od œwiêta. Ta bezkarnoœæ, czy raczej niskie prawdopodobieñstwo z³apania, powoduje stêpienie wra¿liwoœci, i co za tym idzie - nieostro¿noœæ.
Znam parê przypadków, w których kabota¿ kosztowa³
kierowcê parê lat za amerykañskim kratami w stanowym
wiêzieniu, z³amane ¿ycie rodzinne i zniszczone zdrowie.
Tak to z kabota¿em jest. Kierowcy ulegaj¹ pokusie i
jad¹. A potem? Potem "ju¿ s¹ w ogródku, ju¿ witaj¹ siê z
g¹sk¹", gdy nagle, ni st¹d ni zow¹d, na jakiejœ zapyzia³ej
wadze w Teksasie czy innym Idaho, oficer DOT "troskliwiej pochyla siê'" nad papierami i zadaje kilka niewygodnych pytañ. Ciekawe, ¿e sama nazwa "kabota¿" ma nasz
rodzimy, kanadyjski Ÿród³os³ów. Mówi siê, ¿e pochodzi
od znanego odkrywcy Nowej Fundlandii i Labradoru
Johna Cabota, który porusza³ siê wzd³u¿ wybrze¿a pomiêdzy portami tego samego pañstwa.

WSPOMNIENIA

W LODACH PÓ£NOCY
MARCIN BARANIECKI

W po³owie lat piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, gdy zimna wojna pomiêdzy ZSRR i USA z ka¿dym rokiem
nabiera³a wiêkszego rozpêdu, na terytorium naszej Kanady rozpoczê³a siê gigantyczna budowa instalacji
radarowych, które nazwano Liniami Wczesnego Ostrzegania - w skrócie DEW Lines (The Distant Early
Warning Lines). By³o ich trzy. Ta „najwy¿sza”, czyli najbardziej wysuniêta na Pó³noc, przebiega³a od
Alaski a¿ po Ziemiê Baffina, wzd³u¿ wybrze¿y Oceanu Lodowatego. Ogromny, niedostêpny obszar. Budowê
rozpoczêto w 1956 roku.

D

owiezienie na tamte tereny materia³ów budowlanych - stali, cementu, kabli itd., wymaga³o
skomplikowanej operacji logistycznej, która
nawet dziœ, po 60. latach, zdumiewa i by³aby nies³ychanie trudna do przeprowadzenia. Mimo to, po naprawdê
mro¿¹cych krew w ¿y³ach przygodach, osi¹gniêto sukces, który w jakiœ dziwny sposób zosta³ zapomniany.

Oto jak wygl¹da³ ten rajd gigantów:
W trasê wyjecha³o jedenaœcie Macków LRVSW, wyposa¿onych w silniki Cummins VTA28, o 1710 calach
pojemnoœci skokowej. Mia³y moc 600 koni mechanicznych i moment obrotowy 1600 funtów. Skrzynie biegów
Mack Duplex. Ka¿dy z trucków wa¿y³ 22 tony, a waga
ca³ego zestawu (ci¹gnk, naczepa i ³adunek) wynosi³a
333’000 funtów. Tylne osie mierzy³y 12,5 stopy, opony
5 stóp, zbiorniki na paliwo o pojemnoœci 5500 galonów
by³y zamontowane na naczepie, która z kolei mia³a 65
stóp d³ugoœci. Trucki by³y napêdzane w systemie 6x4,
jakkolwiek niektóre z nich (wed³ug relacji paru ¿yj¹cych
uczestników wyprawy) mia³y napêd tak¿e i na przedni¹
oœ (6x6). Trucki nie mia³y sleeperów. By³y "daycabs".
¯eby zabezpieczyæ jakie takie warunki do odpoczynku,
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dwa z nich ci¹gnê³y baraki-sypialnie, w których zmêczeni kierowcy mogli siê przespaæ i coœ zjeœæ. Zmiany
trwa³y 12 godzin i jechano bez przerw, chyba ¿e któryœ
z pojazdów zakopywa³ siê w œniegu, wpada³ w jak¹œ
wyrwê albo po prostu wymaga³ naprawy. "Drogi", czy
raczej ledwo przetarte dukty, wygniecione by³y wczeœniej przez buldo¿ery. Nazywano je "cat-roads", od
buldo¿erów caterpillar. Przygotowanie tych cat-roads to
temat sam w sobie, i z ca³¹ pewnoœci¹ wrócê do niego
w przysz³oœci.
Trucki wyprodukowano w macierzystych zak³adach
Macka w Allentown, w Pennsylwanii. Zamówienie
z³o¿ono w po³owie 1956 roku. W 9 tygodni póŸniej
trucki by³y ju¿ dostarczone do Seattle. Z mojego punktu
widzenia, te 9 tygodni, które obejmuj¹ tak¿e kolejowy
transport Macków z Pennsylwanii do Seattle, to fantastycznie krótki okres. W porównaniu do naszych czasów, gdy na zamówionego trucka czeka siê nawet i do
pó³ roku, te 9 tygodni, to jest naprawdê imponuj¹cy termin!
To by³y rzeczywiœcie inne czasy i inni ludzie. Ale tak

by³o! Jeszcze wymowniejszym przyk³adem mo¿e tu
byæ produkcja s³ynnych lokomotyw Baldwina w Eddystone w Pennsylwanii, które w latach 20-tych i 30-tych
produkowano œrednio w ci¹gu oœmiu tygodni od momentu z³o¿enia zamówienia, i to bez wzglêdu na rozmiar i specyfikacjê!
Jak powiedzia³em, Macki zosta³y przewiezione kolej¹
do Seattle, a stamt¹d promem do Valdez na Alasce. Z
Valdez ruszy³y ju¿ o w³asnych si³ach do Eagle nad
rzek¹ Yukon i dalej, piêæsetmilow¹ tras¹ nad McKenzie.
W Norman Wells konwój zaopatrzy³ siê w paliwo i
ruszy³ dalej na pó³noc, przekroczy³ ko³o podbiegunowe
i doszed³ do wybrze¿y oceanu. W porównaniu do przebytych mêczarni na cat-roads, jazda po wzglêdnie równym lodzie wybrze¿a by³a prawdziwym oddechem. W
koñcu osi¹gniêto Coppermine, które dzisiaj nazywa siê
Kugluktuk. Wszystko to przebiega³o w przeraŸliwych
mrozach, niejednokrotnie przekraczaj¹cych -50C.
Fragmenty tej wielkiej, trudnej do wyobra¿enia operacji,

mo¿na obejrzeæ na YouTube. Wystarczy wpisaæ “Arctic
Convoy With Giant Mack Trucks”.
Co by³o dalej? Czy Macki przetrwa³y morderczy test?
Co siê z nimi sta³o?
Wszystko wskazywa³o na to, ¿e by³a to jednorazowa
operacja. Wiem, ¿e cztery z nich zosta³y póŸniej sprzedane do Usibelli Coal Mine ko³o Healy na Alasce, a pozosta³e przewieziono do Edmonton w Albercie.
Próbowa³em odtworzyæ ich dalsze losy, ale z niewielkim szczêœciem. Jeden "odnalaz³ siê" ju¿ w latach 60tych w pó³nocnym Saskatchewanie i do¿ywa³ swych
dni na z³omowisku. Opowiadano mi, ¿e by³ ktoœ, kto
chcia³ go odrestaurowaæ i przywróciæ do dawnej œwietnoœci, ale mimo ró¿nych prób nie uda³o mi siê do tej
osoby dotrzeæ. Tyle o tej dawnej, zapomnianej dziœ historii. Byæ mo¿e s¹ wœród naszych Czytelników entuzjaœci, którzy maj¹ o niej wiêcej informacji. By³bym
bardzo wdziêczny za kontakt.

ARTYKU£ SPONSOROWANY

DOM A EMERYTURA
Powoli wchodzimy w ten etap ¿ycia, w którym wielu z nas zbli¿a siê do wieku emerytalnego, a posiadaj¹c
wiêkszy dom, z którego dzieci siê ju¿ wyprowadzi³y, zastanawiamy siê, co dalej. Zastanówmy siê wiêc
razem, jak zmiana miejsca zamieszkania mo¿e wp³yn¹æ na styl ¿ycia?
W ka¿dym okresie ¿ycia wa¿ne jest, aby mierzyæ si³y na zamiary, a wiêc równie¿ by wydatki
dostosowaæ do warunków. Zbli¿aj¹c siê do
wieku emerytalnego, mo¿emy dojœæ do
wniosku, ¿e nasz obecny dom jest dla nas za
du¿y, a to z uwagi na to, ¿e nasze dzieci ju¿ siê
wyprowadzi³y i “s¹ na swoim”. Nie prowadzimy
te¿ ju¿ tak bardzo “otwartego” domu, a wiêc
goœci coraz mniej, nasz styl ¿ycia powoli siê
zmienia. W tym momencie zaczynamy rozumieæ, ¿e uwolnienie czêœci œrodków z naszego
domu mo¿e nam pomóc w realizacji innych zamierzeñ, jak na przyk³ad podró¿e. Mamy trochê
mniej zapa³u do prac wokó³ domu, a prowadzenie
w³aœciwie zadbanego ogrodu wymaga wiêcej uwagi,
czasu i si³, ni¿ mo¿emy z siebie wykrzesaæ. Dobrze
wiêc by³oby siê zastanowiæ, co dalej: zostaæ w obecnym domu, czy te¿ zmieniæ go na mniejszy?
Jeœli planujecie spêdzaæ wiêcej czasu w podró¿y lub
na dzia³ce rekreacyjnej, tak du¿y dom nie bêdzie wam
ju¿ potrzebny, a jego zamiana na mieszkanie lub szeregowiec (townhouse) spowoduje przejêcie wszystkich
czynnoœci zwi¹zanych z utrzymaniem porz¹dku przez
firmê zajmuj¹c¹ siê zarz¹dzaniem posesj¹. Strzy¿enie
trawy czy odgarnianie œciegu nie bêdzie ju¿ waszym
problemem, podobnie jak pozostawienie nowego
lokum pustego na czas wakacyjnej nieobecnoœci. Fakt,
bêdzie nieco mniej miejsca na przyjmowanie goœci, ale
wiêkszoœc budynków posiada dodatkowe pokoje przeznacznone na spotkania towarzyskie, pomieszczenia
wynajmowane na przyjêcia, pokoje gier i telewizyjne
czy basen. Wasze wnuki i prawnuki mog¹ dziêki temu
zyskaæ na odwiedzaniu dziadków w inny ni¿ dotychczas sposób. Moi klienci, ogl¹daj¹c ostatnio mieszkania w apartamentowcach, zabrali ze sob¹ wnuki, aby
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pokazaæ im basen oraz pokoje zabaw, w³aœnie w celu
uzyskania ich akceptacji dla wybranego przez siebie
nowego miejsca zamieszkania.
Co istotne - zmiana domu na mniejszy pozwoli Wam
sp³aciæ zad³u¿enie hipoteczne w du¿ej czêœci lub
nawet w ca³oœci, albo, jeœli macie ju¿ sp³acony dom,
na od³o¿enie pewnej sumy i przeznaczenie jej na
spe³nianie innych marzeñ, jak np. wspomniane wczeœniej podró¿e w upragnione miejsca. Ró¿nicê w cenach
obu nieruchomoœci mo¿na bardzo dok³adnie wyliczyæ,
chocia¿by w celu zorientowania siê, jak¹ kwot¹ bêdziemy dysponowaæ po zakoñczeniu transakcji.
Nie zapominajmy o kosztach prowizji p³aconych od
sprzeda¿y nieruchomoœci - w tym zakresie oferujê jak
najdalej id¹c¹ pomoc oraz najni¿sz¹ prowizjê!
Oczywiœcie wszyscy nasi klienci bior¹ udzia³ w losowaniu nowego Lexusa, a za ka¿d¹ transakcjê otrzymujecie osobny los.
RYSZARD SOBOLEWSKI
GoWest Realty Ltd, Brokerage
(Dane kontaktowe na górze strony.)

DIRECTORY TRUCKERS WELCOME! DIRECTORY
HIRING COMPANIES

TRUCK & TRAILER REPAIRS

F1 FREIGHT SYSTEMS

Polstar Truck Repairs Inc.

Contact Recruiting:
Tel: 877-557-6555
E-mail: drive@f1freightsystems.com
www.Drive4F1.com

1400 Britannia Road East,
Mississauga, ON
Tel: 905-670- 9889
Fax: 905-670-0117

Galaxy Transport Inc.

Roman's Truck & Trailer Repair 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

865 Woodward Avenue
Hamilton, ON
Tel: 905-547-7737

SGT

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

Contact Recruiting:
Tel: 1-800-267-2000 ext.4237
E-mail: jobs@sgt.ca
76 Sun Pac Blvd, Brampton, ON, L6S 5Z8

DELICATESSENS
Eddie’s Meat and Deli Market
1571 Dundas St.East, Mississauga, ON
Tel: 905-625-9617
www.eddiesmarket.ca

Euro Food
Tel: 519 584 7190
403 Highland Road West
Kitchener,ON

Jaswoj Bakery
Dixie location:
3631 Dixie Rd, Mississauga, ON
Tel: 905-625-5149
Tatry location:
3015 Parkerhill Rd., Mississauga, ON
Tel: 905-279-9833

Sliwa Truck Repair

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

YOUR HEALTH & WELLNESS
Poradnictwo psychologiczne
Marzena Wiktorowicz
Tel: 905-896-8074
Poradnictwo indywidualne, terapia ma³¿eñska,
k³opoty wychowawcze, depresje, alkoholizm.

Karpaty Market

Physiotherapy & Acupuncture

Tel: 905-567-2562
1525 Bristol Road West
Mississauga, ON

Wlodek Witt
Tel: 416-918-2440
Physiotherapy and Acupuncture
Scarborough, ON

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

George Jurek Or³owski
Broker, Royal LePage
Office: 519-747-2040
Direct: 226-220-5226 or 1-866-783-6280
george@livinginkw.com

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