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Gmina pomoże
w likwidacji
kopciuchów

Kiedy jest smog, nie jeździmy na rowerze. Kiedy jeździmy, nie ma smogu.

Rower – broń na smog
 

O

soby jeżdżące na rowerze bez
względu na porę roku mówią, że
nie ma złej pogody, jest tylko
nieodpowiedni ubiór. Nie mają oporów
przed jazdą w deszczu czy w mróz. To
ich sposób na zdrowie. Bo, jak się
okazuje, rowerzysta wdycha mniej spalin niż stojący w korku kierowca.
Rowerzysta jadący w korku ma wyższe tętno i większe zapotrzebowanie
na tlen, czyli oddycha częściej i głębiej,
ale z drugiej strony lepiej się wentyluje. Badania przeprowadzone w USA,
które polegały na pobraniu krwi od ro rzystów
 i kierow
 ców
 po pokonaniu
we
 trasy, wyka
 zały, że
przeznich tej samej
 nizmy tych dru
 gich były bardziej
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 jechać główną,
 zakorkosę tak,
 waną drogą. Moż
 na wybrać

boczne
  i spacer.  
ulicz ki. Albo park
WPolsce rower jeszcze kilka lat te był wyłącznie jako namu postrzegany
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 liczbę cykli
 stów na swoich drogach. Przykładem są Gliwi ce, a jeszcze
 bardziej
wymow
nym Kraków,
który zba


 dał
potrzeby transporto we mieszkańców.
Z ankiet jasno
  wynika,
 że do częstszej

jaz
 dy na rowerze zachęciłoby zwiększe
nie liczby dróg rowerowych.
Aż 85
 krakowian w przeprowadzonym
proc.
 w2014
 r. referendum

 ło się
opowiedzia
 szeniem na kładów finan
 soza zwięk
 na budowę ście
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Dobrym przykładem realizacji polityki rowerowej są działania takich
miast, jak Gdańsk, Wrocław czy Radom, w których oprócz dróg powstają
kontrapasy, umożliwiające jazdę
„pod prąd” na ulicach o ruchu jednokierunkowym, śluzy ułatwiające wykonanie manewru lewoskrętu czy wydzielone pasy dla
bicykli. W tej akurat
dzie- 

 
dzinie Gliwice mogłyby się wiele nauczyć.
 
 


Pola
 cy zakocha
 li się
 w rowe
 rach,
czego dowodzi rów
 nież dynamicz
 ny
roz wój systemów
 wypo
 życzalni rowerów miejskich.
Za

 decyzja
 mi zarząd
 ców
przestrzeni stoją konkretne argumenty,
istotne dla jej użytkowników. Przede
wszystkim bicykle
są szyb

 sze niż samochód na krótkich dystansach wobsza
rze miejskim. Jadąc rowerem, oszczę też nie
dzamy czas, omijając korki, ale

tracimy go, szukając miejsca parkingowego. Ponadto rower jest bardziej elastyczny – daje nieskrępowaną swobo ki czemu może-
dę poruszania się, dzię
 sca czę
 sto
 nie
 domy dostać się w miej
  czas jazdy samo
 chodem.
stępne pod
 to
 zadbać
  o to, by
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w sezonie, ale przez cały rok?
I kolejna rzecz. Obecnie w największych polskich miastach można zaobserwować zmianę postrzegania samochodu jako niezbędnego elementu mobilności. Wśród młodych Polaków jej
symbolem są nowoczesne technologie
w postaci smarfonów czy tabletów, ponieważ dzię
ki nim można w szybki spo   
sób wybrać najlepsze połączenie komuni
 kacją publicz
 ną, kupić bi
 let lub właśnie wypożyczyć rower
  miejski.
Naro
 dziła się
 moda „cyklistowa”. 
Rower stał się wyznacz
nikiem statusu,

inte
 gral
 ną częścią życia wielu lu
 dzi, nieodłącznym atrybutem hipsterów, freelanserów czy artystów, którzy promują
 miejski styl życia.
 Jednośladami
porusza
 ją się na uczelnie,
 do sklepu czy 
na wieczorne spotkania ze znajomymi.
 nie dziwi widok jadą- 
Nikogo też już
cych elegancko ubra nych
 ro
 werzystów, zmierzających do pracy.
Z rowerem współgra moda na eko ny styl życia i to powodu je, że Po- 
logicz
 raz chętniej  prze
 sia
 da ją się 
lacy co
 Ro
 wer ma korzyst
 ny 
na dwa koła.
 wie, kon
wpływ nie tylko na nasze zdro
 nież
dycję czy samo poczucie, jest rów

ierałtowice przystąpiły do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”. W ramach
przygotowań przeprowadzono ankietę
wśród mieszkańców, która pozwoli
określić skalę potrzeb. Zainteresowani
wymianą ogrzewania na ekologiczne
mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji.
Środki na pomoc finansową pochodzić będą z funduszy zewnętrznych.
Do ich pozyskania przez gminę potrzebny jest właśnie „Program ograniczenia
niskiej emisji”, który określi działania
z zakresu ochrony powietrza. Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzebne są zaś informacje o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
Obecnie trwa analizowanie ankiet.
Po ich opracowaniu wiadomo będzie,
jak wiele osób jest zainteresowanych
wymianą kotła, na jaki rodzaj pieca oraz
w którym roku chce przeprowadzić inwestycję. W założeniach dofinansowaniu podlegać będzie zakup i montaż kotłów węglowych co najmniej piątej
klasy emisji zanieczyszczeń, piece
na paliwo gazowe i energię elektryczną oraz alternatywne instalacje grzewcze, na przykład pompy ciepła. Od poziomu zainteresowania zależeć będzie
wysokość dotacji i udziału własnego.

dobrym narzędziem w walce ze stresem
i napięciem. Korzyści z jazdy
na jednośladzie dla naszego zdrowia są
oczywiste.
Im mniej samochodów, tym mniejszy smog. Przyjmuje się, że zimą zanieczyszczeniu powietrza winne są przede
wszystkim węglowe kopciuchy, czyli
tzw. niska emisja. Tylko dlaczego
w takim razie latem też dochodzi
do przekro czenia norm
zabrudzenia po- 
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wzbijanie w powietrze wszystkiego, co
leży na jezdni. Zimą te dwa czynniki się
na sie
 bie nakładają. 

Rower to napraw
 dę fajna rzecz.

Spróbuj raz, spróbuj drugi, może poczu  tę na trzeci, czwar
 ty, piąjesz ocho
ty. I w końcu na frajdę z jazdy rowerem do końca życia. A potem poznawaj
ludzi, czekając na zmianę świateł, po cych z przeciw ka. Jazda 
zdrawiaj jadą
rowerem ma cieszyć. 
 jazdy rowerem na co dzień zachę
 - 
Do
 Pelc z re
 gional
 ne go stowa
 - 
cał Tomasz

rzy szenia rowero we go. 








 

ateria produkowana w naszym
mieście może odmienić oblicze
rynku rowerowego. Dzięki technologii opracowanej przez firmę BMZ
Poland pojazd będzie mógł na jednym
ładowaniu przejechać dwa razy dłuższą drogę niż do tych
 czas, apra cą akumulatora będzie
my
ste

 rować przez
  telefon.




Zainteresowanie rowerami z napędem elektrycznym rośnie stale.
W 2016 roku ku
 piliśmy
 już 10 tys. takich

pojazdów. To wciąż niewiel ki odsetek,
bo tyl
 ko 1 proc.całego sekto
 ra rowero wego w naszym kraju. Nie wartość, a dy ka wzrostu
 jest jednak kluczowa. 
nami
W ubiegłym roku po elektryczne jednoślady sięgaliśmy o 60 proc. częściej niż

 





 
 





w 2015, a światowa średnia dynamiki – według analiz PMR Consulting&Research – wynosić będzie
do 2025 r. około 6 proc. rocznie.
Sektor e-bike może jeszcze przyśpieszyć za sprawą baterii Precursor. Pomysłodawcą inno
 wacyjnego akumulatora
jest
fir
ma
BMZ
Poland z Gliwic. 

Jakie bateria posiada przewagi?



Przede wszystkim można ją łatwo adaptować do każdego rodzaju roweru.
Do
 tej pory to pro
 ducenci ram
  musieli
dostoso wywać się do baterii. Aku mulatory
 występowa
 ły w określo nych
parametrach, dlatego trzeba było ada wać do nich kon
 strukcję jednoślapto
du. Teraz to bateria będzie się zmieniać
w odpowiedzi na potrzeby projektan-

 








 




 





 













 




 









 










Urzęd
 nicy przypo
 minają, że wy
 mianę
 pieców nakazu
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 ła Sejmiku Województwa Ślą
 skiego,
 która
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tów, którzy mogą brać czynny udział prawność przechowywania baterii.
w tworzeniu jej obudowy. Dzięki temu Program przypomni nam również o koakumulator zostanie lepiej wpasowany nieczności skorzystania z serwisu.
w całość. Precursor współpracuje z sysPremiera rewolucyjnej baterii miała
temami Shimano, Brose oraz Dapu.
miejsce podczas Eurobike w dniach 8Kolejnym atutem jest niespotykana 10 lipca 2018 r. w niemieckim mieście
wcześniej
 pojemność. Za sprawą Friedrichshafen. Targi te są uważane
ogniw
 21700 bate
 ria ma blisko za najważniejszą imprezę handlową
o 40 procent większą pojemność niż dla branży rowerowej w Europie.



standardowe akumulatory. Oznacza to
Wartość rynku rowerowego w Polwzrost zasięgu nawet do 200 km.
sce szacuje się na ponad miliard złotych.
 Za
 letą godną podkre
 śleniajest rów- Nasz
 kraj jest czwartym co do wielkonież wygoda monitorowa nia stanu ba-  ści producentemtych po jazdów w Euterii za pomo cą specjalnej
 aplikacji ropie.
 Dzię
 ki innowa cyjnemu rozwiąna telefon, bez konieczności używania zaniu BMZ Poland ma szansę stać się
  kowego wy
 świetlacza.
 Na każ
 - pionierem nowych trendów.
dodat
dym poziomie ładowania możemy
BMZ Poland jest częścią międzynasprawdzić przybliżony zasięg oraz po- rodowej grupy BMZ – wiodącego

 



 





Bateria z Gliwic – rewolucja w świecie rowerów









na świecie dostawcy inteligentnych
systemów zasilania i magazynowania
energii opartych o technologię litowo-jonową. Polska filia rozwija się od
2010 roku i obecnie zatrudnia ponad 800 pracowników. Fabryka na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w
Gliwicach produkuje baterie do elektronarzędzi, narzędzi ogrodniczych,
autobusów elektrycznych, rowerów
oraz skuterów, aplikacji medycznych
i wielu innych produktów. W Gliwicach
nie tylko powstają baterie, ale również
pomysły na ich rozwój. Zakład w Polsce jest jednym z dwóch, obok działającego w niemieckim Karlstein, najbardziej nowoczesnych ośrodków BMZ
w Europie.
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