KOCHAM ♥ ROWER

ROWERZYSTO!
PODSTAWOWE ZNAKI DROGOWE
DOTYCZĄCE ROWERZYSTÓW

Znak A-7: „Ustąp pierwszeństwa” Widząc ten znak będziesz musiał ustąpić drogi innym.
Może to być skrzyżowanie lub przejazd kolejowy. Pamiętaj, by rozejrzeć się uważnie i przepuścić,
kogo trzeba.
Znak D-1: „Droga z pierwszeństwem”Na tej drodze to ty masz pierwszeństwo. To inni powinni
cię przepuszczać. Pamiętaj, jednak by być ostrożnym! Nigdy nie wiadomo co może stać się na
drodze.
Znak D-2: „Koniec drogi z pierwszeństwem” Ten znak znajdziesz na skrzyżowaniach z
drogami z pierwszeństwem. Zwiększ swoją czujność, teraz ty będziesz musiał ustąpić .
Znak B-1: „Zakaz ruchu w obu kierunkach” Żaden pojazd nie może wjechać/poruszać się po
tej drodze. W obu kierunkach. Kolumna pieszych też nie ma tu żadnych ulg.
Znak B-2: „Zakaz wjazdu” Nie możesz wjechać na tą drogę. Nie ważne czy jedziesz rowerem,
autem, czy powozem konnym .
Znak B-9: „Zakaz wjazdu rowerów”Zakaz jazdy rowerem po ulicy oraz po chodniku!
Na tej drodze oraz w jej okolicy, jest zbyt niebezpiecznie dla rowerzysty. Prawdopodobnie gdzieś
niedaleko jest ścieżka rowerowa, po której można się bezpiecznie poruszać.
Znak C-13: „Droga dla rowerów” Znak mówi, że wjeżdzasz na drogę rowerową. Nie jest to tylko
informacja. To nakaz dla Ciebie, aby będąc na rowerze korzystać z tej wyznaczonej ścieżki.
C-13 + C-16: „Droga dla pieszych i rowerów” Po całej powierzchni drogi mogą poruszać się nie
tylko piesi, ale również rowerzyści. Bądź jednak ostrożny , aby wszyscy mogli poruszać się
bezpiecznie.
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BEZPIECZEŃSTWO GWARANCJĄ SUKCESU

Z pasji do znajdowania rozwiązań

Doka Group należy do wiodących na świecie przedsiębiorstw w branży projektowania, produkcji i sprzedaży techniki
deskowania we wszystkich sektorach budownictwa. Fiorma dysponuje wydajną linią produkcyjną oraz siecią
logistyczno-dystrybucyjną, dzięki której zapewnia szybką i profesjonalna dostawę deskowań, materiałów oraz
niezawodne wsparcie techniczne - niezależnie od wielkości i złożonosci inwestycji budowlanych. Doka Group posiada
ponad 160 oddziałów w przeszło 70 krajach. Dysponuje ponad 150-letnim doświadczeniem w produkcji systemów
deskowań najwyższej jakości i gwarantuje pewność prawnego procesu deskowania bez kosztownych przestojów.
Doka Polska należąca do światowej grupy Doka jest jednym z wiodących specjalistów techniki deskowań w Polsce.
Najwyższej jakości deskowania z charakterystycznym żółto-niebieskim logo są obecne w Polsce od 1993 roku. Doka
Polska posiada aktualnie 5 oddziałów wraz z magazynami: w Warszawie, Wrocławiu, Siemianowicach Śląskich, Gdańsku
oraz Bydgoszczy i zatrudnia ponad 120 pracowników. Oferuje szybką i profesjonalną dostawę materiałów oraz
profesjonalny serwis techniczny. Aby zapewnić trwały wysoki standard jakości swoich deskowań, stawia
konsekwentnie na nowoczesne metody produkcyjne i sprawdzony przez niezalneżną jednostkę certyfikującą system
zarządzania jakością w obrębie całego procesu produkcyjnego.

Od samego początku w pełni bezpieczni
Kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa przejawia się już na etapie projektowania systemów
deskowaniowych. Staranny wybór materiałów do produkcji komponentów systemowych oraz sporządzenie pełnej
dokumentacji z opisem zastosowań sprawiają, że produkty firmy Doka wyróżniają się wysokim poziomem
bezpieczeństwa, łatwą obsługą i niezwykłą ergonomicznością. Systemy Doka skupiają na placu budowy trzy ważne
elementy - szybkość, bezpieczeństwo i ekonomiczność. Już w trakcie planowania projektu Doka wspiera swoich
klientów, oferując im profesjonalne usługi doradcze i wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z
zachowaniem bezpieczeństwa na budowie. Dogłębna analiza sytuacji wyjściowej stanowi podstawę do opracowania
indywidualnych rozwiązań. W tej wczesniej fazie podejmowane są decyzje o wyborze optymalnych produktów,
systemów komunikacyjnych i elementów zabezpieczających w odniesieniu do danego projektu budowlanego. Jednak
nie tylko wybór wyposażenia lecz przede wszystkim prawidłowe zastosowanie jego poszczególnych komponentów
pozwala na efketywne wykorzystanie systemów deskowań Doka. Stąd bardzo istotną role odgrywa dokumentacja
budowlana tj. projekty wykonawcze, instrukcje i karty bezpieczeństwa, które stanowią swego rodzaju solidny
fundament dla sprawnego przebiegu procesu budowlanego.
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EKSTREMALNIE ZAWSZE BEZPIECZNIE

Doka partnerem strategicznym kolejnego sezonu serii zawodów
Downhill City Tour i pierwszego sezonu Dual City Tour

Podążając za zdrowym trybem życia i trendem sprawności fizycznej ludzie coraz częściej z
samochodów przesiadają się na rower. Na przestrzeni ostatnich 5 lat spośród wielu różnych
dyscyplin sportowych wykorzystujących rower, znaczącą pozycje zajął downhill.
Downhill to dyscyplina polegająca na jak najszybszym zjeździe ze szczytu góry do jej podnóża,
angażująca przy tym wszelkiego rodzaju naturalne przeszkody, tj. skały, korzenie, kamienie. Na
większości zawodów projektanci tras dodatkowo umieszczają drewniane lub usypane z ziemi
skocznie, które pozwalają na lot nawet do 20 m.
Wszystko ma na celu podniesienie widowiskowości i ekstremalności zawodów.
Nową koncepcją zawodów downhillowych jest poprowadzenie trasy przejazdu przez środek miasta.
Wiąże się to z dodatkowym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno
zawodnikom, jak i kibicom oraz mieszkańcom miasta. W tym celu podjęliśmy współpracę z firmą
Doka już w 2015 roku. Doka jako partner stretegiczny imprezy zapewnia niezawodne wsparcie
techniczne, dzięki udostępnieniu pewnych i solidnych konstrukcji niezbędnych do budowy
przeszkód. Zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa, stabilne elementy BHP zapewniły
ochronę trasy przejazdu oraz podniosły poziom ekstremalności wydarzenia, przy równoczesnym
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

PRZEDE
WSZYSTKIM

Doka zapewnia bezpieczeństwo podczas różnych wydarzeń
BEZPIECZEŃSTWO Firma
ekstremalnych. Z materiałów produkowanych przez firmę Doka

została zbudowana główna skocznia do wysokich lotów podczas
ekstremalnego rodeo wodnego.
Doka wspiera również "Primatorky", czyli jeden z najbardziej
tradycyjnych wydarzeń wioślarskich w Czechach i Europie Środkowej.
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MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM
Czy Twoje miasto jest przyjazne rowerzystom?
Zaczniemy od informacji, że klub miast posiadających ponad 100 km dróg rowerowych (rozumianych łącznie jako pasy i
drogi dla rowerów oraz jako ciągi pieszo-rowerowe, ale bez kontrapasów) powiększył się i liczy teraz 11 członków (w
2010 roku były to tylko dwa miasta). Pod względem długości tych tras na 1. miejscu jest Warszawa (460 km), potem
Wrocław (239 km) i Poznań (ok. 150 km). Do klubu wskoczyły takie miasta jak Rzeszów (118 km) i Toruń (102 km).
Pod względem jakości dróg rowerowych najlepszy jest Radom, który ma aż 95% dróg wykonanych z asfaltu
(pozazdrościć). Nieźle pod tym względem jest również w Bielsku-Białej (89%), Rzeszowie (86%) oraz Białymstoku,
Płocku i Toruniu (82%).
Wprowadzanie na ulice kontraruchu? Już 31 miast zaczęło stosować to rozwiązanie. Największe doświadczenie w tym
względzie ma Gdańsk z prawie 47 km takich ulic. 24 km takich ulic ma Kraków, w tym 14 km stanowią kontrapasy.
Trzeci Radom ma jedynie 14 km ulic z dopuszczonym kontraruchem, a pozostałe miasta w zestawieniu jedynie śladowe
ilości takich ulic.
Dużą wygodę dają rowerzystom trasy prowadzące z centrów miast w kierunku ich obrzeży i wylotów do ościennych
miejscowości. Według szczegółowych danych, najwięcej takich wyjazdów oferuje Białystok, gdzie można skorzystać z
9 tras. Całkiem dobrze sprawa wygląda także w stolicy (8 kierunków). W 6 stron świata można „rozjechać się” w
Tarnowie, Olsztynie i Gdańsku. Za to Łódź, Tychy i Kielce dają możliwość wyjazdu z miasta w 4 kierunkach (w sumie też
dobrze, w końcu są cztery strony świata). Pozostałe miasta wypadają już zdecydowanie gorzej.

Źródło: http://www.green-projects.pl

Bardzo cieszy fakt, że coraz więcej miast może pochwalić się dobrą infrastrukturą rowerową oraz
zaangażowaniem w promowanie ekologicznego i zrównoważonego środka transportu jakim jest rower. W
obliczu zmieniającego się klimatu i konieczności znaczącego ograniczania emisji gazów cieplarnianych to
bardzo ważne.
Oczywiście do rowerowej Holandii czy Kopenhagi jeszcze nam dużo brakuje, ale wydaje się, że raz wprawionej
w ruch rowerowej rewolucji nie sposób zatrzymać. Według najnowszych badań Rowerowa Polska aż 84%
rowerzystów ocenia pozytywnie zachodzące w infrastrukturze zmiany. Zwłaszcza rowerzyści miejscy mają
powody do radości, bo nie dość, że stanowią większość (51%) spośród innych typów rowerzystów (np.
rekreacyjnych albo wyczynowych), to właśnie w miastach udogodnień dla nich jest najwięcej.
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I LOVE BIKE
Cała Polska na Rowery!

Wraz z rosnącą potrzebą aktywnego spędzania czasu z rodziną i integracji mieszkańców miast,
coraz popularniejsze stały się różnego rodzaju eventy rowerowe. Jako Fundacja Kult stworzyliśmy
nową formę, czyli I Love Bike - wydarzenie, które łączy cechy tradycyjnego rodzinnego festynu z
promocją aktywnego trybu życia, sportów rowerowych oraz regionu, w którym się odbywa.

Na miejscu czekają liczne atrakcje przygotowane dla lokalnej społeczności.
Dla najmłodszych m.in. miasteczko drogowe, profesjonalny tor do jazdy na rowerze - pumptrack
wraz z instruktorem, strefa edukacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, na której nasi
animatorzy dbają o liczne atrakcje.

Całość festynu oprawiona jest w prawdziwie rowerowym stylu. Podczas imprezy można spotkać
wielu pasjonatów rowerów, zdobyć wiedzę na temat ruchu drogowego i spróbować własnych sił
podczas wyzwań kolarskich na torze pumptrack, zbadać swój rower pod kątem technicznym w
darmowym serwisie rowerowym i spędzić aktywnie dzień na świeżym powietrzu.
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ROWER=EKOLOGIA
Rowerem po zdrowe środowisko
W czasach, w których Polskę nęka plaga smogu, w miastach coraz mniej zieleni a kolejki do lekarzy
są długie, coraz częściej pada pytanie: „Jak zadbać o otaczające nas środowisko?”
Ekologia może kojarzyć się ze skomplikowanymi działaniami: zakładaniem filtrów na kominach
fabryk, ratowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków itp. W rzeczywistości to tylko mała część
dbania o naturę. Tak naprawdę każdy z nas może przyczynić się do naprawy naszej planety.
Zacznijmy już dziś!

Zamiast jechać do szkoły autobusem, wsiądźmy na rower. Rodzice podwożą cię codziennie na
lekcje? Namów ich, aby pojechali „na dwóch kółkach” razem z tobą.
Może to niewiele, ale liczy się twoje zdrowie i przykład jaki dajesz innym. Każda przejażdżka
rowerem zamiast samochodem, to mniej spalin w powietrzu. Angażując bliskich i znajomych,
wspólnie zdziałacie jeszcze więcej. Dodatkowo będzie to okazja do spędzenia razem czasu, a może
i znalezienie wspólnej pasji. Regularna jazda rowerem poprawi też twoją kondycję i zdrowie.
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KILKA SŁÓW O NAS
Grupa młodych ludzi zrodzona z pasji
Nasze cele?
Rozpowszechnianie wiedzy, propagowanie
aktywności fizycznej i promocja sportów rowerowych.
Co mamy?
Pasję, która daje nam zapał i energię do pracy, a także
doświadczenie w organizacji wydarzeń.
Naszym głównym projektem jest cykl zawodów
ekstremalnego kolarstwa górskiego Downhill City
Tour, w którym ”przenosimy górskie szczyty” do
centrum miast. Dzięki niemu widowiskowe zjazdy są
tak bliskie publiczności, jak nigdy. Zawodnicy ścigają
się na specjalnie przygotowanych trasach, na których
muszą pokonać liczne przeszkody, m.in. skocznie
pozwalające na loty do 20m.
Od tego sezonu organizujemy również urozmaiconą
wersję naszych głównych zawodów. Dual City Tour
opiera się na tych samych zasadach, jednak dwóch
zawodników ściga się na trasie jednocześnie.
Rywalizacja nie tylko z czasem, ale i ramię w ramię z
przeciwnikiem, sprawia że przejazdy stają się jeszcze
bardziej widowiskowe.
W tym roku rozpoczęliśmy również organizację cyklu
festynów rowerowych o nazwie I Love Bike. Podczas
tych wydarzeń całe rodziny poznają zalety kolarstwa,
a także mogą spróbować swoich sił na profesjonalnie
przygotowanym torze. Całości towarzyszy oprawa DJ
oraz liczne atrakcje, takie jak foodtrucki, czy
całkowicie darmowy przegląd rowerowy.

Więcej informacji na stronie:
www.fundacjakult.pl

9

DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ W KASKU
Przezorny zawsze ubezpieczony!
Wydaje się nam zawsze, że złe rzeczy dotyczą innych, tylko nie nas. Nic bardziej mylnego. Każda
forma aktywności jest korzystna dla naszego organizmu, ale też niesie ze sobą ryzyko urazu.
Pamiętaj jednak, by sport uprawiać z głową… w kasku!
Podczas uprawiania sportu liczy się nie tylko przyjemność Myślmy też o bezpieczeństwie. Jednym z
najważniejszych akcesoriów, jeśli chodzi o sprzęt rowerowy, jest kask.
Pomijając aspekt estetyczne, który nie ukrywajmy też jest ważny, pamiętajmy o tym by kask był
dobrze dopasowany i przylegał do głowy. Ot, to cała filozofia.
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Kaski do różnych dyscyplin są różnie skonstruowane:
np. Ci, którzy pokonują długie dystanse na rowerach
mają większe otwory wentylacyjne, kaski do sportów
ekstremalnych osłaniają bardziej tylną cześć głowy.
Podczas jazdy w mieście, najważniejsze jest to żeby w
ogóle w nim jeździć. Ma on nam przede wszystkim
chronić głowę!
Kask może zapobiec, a na pewno zmniejszyć
wstrząśnieniu mózgu, ale głównym jego zadaniem jest
ochrona czaszki przed pęknięciem. Jak się domyślacie,
to on pęka w pierwszej kolejności.
Kask naprawdę uratuje was przed wieloma groźnymi
urazami. Jeżeli jednak nie jesteście przekonani, to
pamiętajcie jednak o jednym- na pewno Wam nie
zaszkodzi!
Źródło: www.electrabicycle.pl

ROWER TO ZDROWIE
Rower jest świetną forma aktywnego spędzania czasu.
Pozwala podróżować, nie jest mocno absorbujący ani
męczący, dlatego każdy może na nim jeździć. Przez godzine
spokojnej jazdy na rowerze spala się ok. 500 kalorii, a oprócz
ich spalania normalizuje się poziom cukru w naszej krwi.
Jeżdżenie na rowerze 3 razy w tygodniu pozwala zwalczyć w
organiźmie różnicę między "złym", a "dobrym" cholesterolem,
podwyższając poziom tego "dobrego".
Ruch dla nóg jest ważny w każdym wieku. Przy dobrych
ustawieniach roweru oraz zachowaniu odpowiedniej postawy
na nim, mięśnie oraz stawy pracują na swoją korzyść.
Szczególnie mocno rower działa na mięśnie łydek, ud,
pośladków oraz brzucha. Osobiście uważamy, że to wspaniała
forma spędzania wolnego czasu zarówno samotnie jak i z
przyjaciółmi, rodziną, a także doskonała forma treningu dla
każdego.
Tylko od Ciebie zależy jaką formę ruchu wybierzesz. Rower, bieganie, basen, sporty drużynowe,
spacer ze znajomymi czy cokolwiek innego.
Wybór należy do Ciebie.
A więc... Co daje Ci codzienny ruch?
�� Zawsze zdążysz na uciekający autobus
�� Nigdy nie zabraknie Ci energii (zarówno na pracę jak i przyjemności)
�� Da Ci lepsze samopoczucie
�� Będziesz mniej chorować
�� Będziesz lepiej wyglądać
�� Tak zaczynał każdy wielki sportowiec, więc czemu nie Ty
Nie zwlekaj i zacznij już dziś. Baw się sportem codziennie, a stanie się to twoją pasją. Zaproś
znajomych i ruszajcie się razem. Obserwujcie, jak wasz wygląd poprawia się a wy macie doskonałe
samopoczucie każdego dnia.
Zrób to dla siebie! : )
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sezon 2017

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

WYKREŚLANKA ROWEROWA

