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Założenie jest proste: zachę-
cić mieszkańców, by zostawiali 
samochody na parkingach lub 
docierali do tworzonych właśnie 
węzłów integracyjnych komu-
nikację zbiorową i tu przesia-
dali się na rower. Ma być tanio, 
zaś obsługa rowerów i systemu 

ewentualnych płatności ma być 
uproszczona do minimum. 

O tym, że rowery miejskie to 
dobre rozwiązanie, przekonali 
się samorządowcy i mieszkań-
cy kilku miast, w których miej-
skie wypożyczalnie rowerów 
już funkcjonują, np. Warsza-

wy, Wrocławia, Opola, Łodzi, 
Szczecina, Lublina czy Pozna-
nia. 

Na Pomorzu przedsięwzięcie 
wdrażane będzie przez Stowa-
rzyszenie Obszar Metropolital-
ny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Do tej pory udział w projekcie 

zadeklarowały gminy: Gdańsk, 
Sopot, Gdynia, gmina Kartuzy, 
gmina Żukowo, miasto i gmina 
Pruszcz Gdański, Puck, Reda, 
Rumia, gmina Sierakowice, 
gmina Somonino, gmina Stę-
życa, Tczew i gmina Władysła-
wowo. 

Zostaw auto
wsiądź na rower

REKLAMA                    7/2016/PK

3,5 tys. rowerów, nowoczesne wypożyczalnie, bezpłatne wypożyczenie roweru na krótkich 
dystansach – to główne założenia Systemu Roweru Metropolitalnego, jaki ma być urucho-
miony już w 2018 roku w naszym kraju. 
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W tym roku uroczysta inau-
guracja sezonu letniego Gdy-
ni i Północnych Kaszub od-
była się w Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf”’ w gm. 
Luzino. Co roku w kwietniu 
przedstawiciele gmin i po-
wiatów, członków Metropo-
litalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów NORDA, orga-
nizują konferencję prasową, 

podczas której nie tylko roz-
poczynają sezon letni Gdyni 
i Północnych Kaszub, ale też 
przedstawiają najważniejsze 
atrakcje turystyczne i zapla-
nowane wydarzenia w regio-
nie. 

We wtorek 19 kwietnia 
w Luzinie spotkali się przed-
stawiciele 24 gmin. Głów-
nym celem tej konferencji 
było przekazanie informacji 

o miejscowych atrakcjach, 
z których każdy zaintere-
sowany – mieszkaniec czy 
turysta - może skorzystać 
w okresie od maja do wrze-
śnia. 

A w tym roku atrakcji nie 
zabraknie. Wśród wakacyj-
nych propozycji znajdują się 
m.in. wystawy, koncerty, fe-
stiwale muzyczne, przedsta-
wienia teatralne, biesiady, fe-

styny, warsztaty artystyczne 
i zajęcia sportowe dla dzieci, 
regaty, półmaratony i rajdy. 
Gminy zachęcają również 
do skorzystania z ofert przy-
gotowanych przez placów-
ki kulturalne, czyli muzea, 
skanseny, domy kultury, fil-
harmonie, teatry. Czas wio-
senno-letnio-zimowy to rów-
nież okazja do skorzystania 
z walorów przyrodniczych 

Lato już się rozpoczęło
POMORZE | - Sezon letni to nie tylko okres letnich wakacji – przekonują samorządowcy 
z Gdyni, powiatów oraz gmin z powiatów wejherowskiego, lęborskiego, puckiego, ko-
ścierskiego i gdańskiego. I oficjalnie ogłaszają rozpoczęcie sezonu letniego. 
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Jednym z samorządów, które 
uczestniczą w tym projekcie, 
jest gmina Kartuzy. 
- Głównym założeniem jest 
możliwość szybkiego, łatwego 
i bezpłatnego dojazdu rowe-
rem na niedługich trasach, np. 
z parkingu do dworca lub od 
dworca w miejsce, gdzie zosta-
wiliśmy samochód – tłumaczy 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz. -  I tam będzie 
można zostawić rower, aby 
przesiąść się na inny środek 
transportu. Planujemy budowę 
nowego parkingu przy Wzgó-
rzu Wolności, ponieważ szacu-
jemy, że parking przy dworcu 
kolejowym (docelowo będzie 
tu metropolitalny węzeł inte-
gracyjny – przyp. red.) będzie 
niewystarczający. I przy tych 
dwóch parkingach mają być 
stacje rowerowe. Jeśli parking 
przy dworcu będzie zapełnio-
ny, kierowcy będą mogli zosta-
wić auto na drugim parkingu, 
tam wsiąść na rower i szybko 
dotrzeć na dworzec. Z kolei 
wracając wezmą rower przy 
dworcu, dojadą nim do par-
kingu przy Wzgórzu Wolności, 

tam zostawią pojazd i przesią-
dą się do samochodu czy auto-
busu. 
Całość ma ruszyć w 2018 roku, 
ale Kartuzy już się na to przy-
gotowują, rozbudowując sieć 
ścieżek rowerowych. Do 2018 
roku powstanie 8 km ścieżek 
związanych z budowanym 
węzłem integracyjnym. Na po-
czątku w Kartuzach ma być ok. 
30 rowerów, potem – o ile ten 
system komunikacji będzie się 
cieszył powodzeniem wśród 
mieszkańców – burmistrz nie 
wyklucza zwiększenia liczby 
dwukołowców. 
Do Systemu  Roweru Metro-
politalnego włączy się także 
Żukowo. Tu ma powstać jedna 
stacja dokująca, a do dyspo-
zycji turystów i mieszkańców 
będzie 10 rowerów. Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy 
Żukowo, uważa, że realizacja 
tego projektu zwiększy atrak-
cyjność turystyczną gminy. 
- Stacja dokująca będzie się 
znajdowała koło dworca kole-
jowego – wyjaśnia burmistrz 
Kankowski. - przy stacji ko-
lejowej była stacja dokująca. 

- Z pewnością rowery będą 
atrakcją zarówno dla tury-
sty, wędrującego koleją, jak 
i mieszkańca, który nieko-
niecznie musi posiadać rower, 
aby wybrać się na przejażdż-
kę. Każdy będzie mógł wziąć 
rower, objechać ciekawe miej-
sca, i potem odstawić pojazd 
na miejsce i pojechać np. do 
Trójmiasta koleją. 
Warto dodać, że w gminie Żu-
kowo powstaną dwa węzły in-
tegracyjne: w samym Żukowie 
i w Rębiechowie. Bardzo waż-
ną częścią tych węzłów będzie 
sieć ścieżek rowerowych. 
- Chcemy w pobliżu tych wę-
złów zbudować wiaty dla ro-
werów i zainstalować monito-
ring, aby można było zostawić 
bezpiecznie swój dwukołowy 
pojazd – dodaje burmistrz 
Kankowski. - Sieć szlaków 
rowerowych z pewnością bę-
dzie się z czasem powiększać, 
chcemy w najbliższych latach 
te „nasze” ścieżki połączyć 
z istniejącymi już w gminie 
Kartuzy czy Trójmiastem. To 
część infrastruktury drogowej, 
która przy rozbudowie dróg 

Rower metropolitalny 
zrewolucjonizuje komunikację

Północnych Kaszub. Amato-
rzy spacerów, nordic walking, 
wędkarstwa, sportów wod-
nych czy wycieczek rowero-
wych z pewnością odnajdą tu 
dla siebie wiele atrakcji.

- Gmina Luzino nigdy nie 
była i nie będzie gminą ty-
powo turystyczną, ponieważ 
jesteśmy jedyną kaszubską 
gminą, która nie ma „wiel-
kiej wody”, czyli jeziora – 
mówi Jarosław Wejer, wójt 
gminy Luzino. - Ale mamy 
co pokazać: piękna przyro-
da, piękne lasy, piękne tere-
ny, atrakcyjna rzeźba terenu 
(wzgórza morenowe). Jeśli 
więc ktoś chce pobiegać czy 
pojeździć na rowerze, to u nas 
znajdzie wspaniałe warunki. 
Są też ścieżki zdrowia w la-
sach, gdzie można pobiegać 
i p[oćwiczyć. Z atrakcji tury-
stycznych mamy też Muzeum 
Techniki Wojskowej „Gryf” 
i Muzeum Saperskie. Cie-
kawostką jest, że wszystkie 
eksponaty są sprawne tech-
nicznie. Warto dodać, że od-
bywają się u nas także rozma-
ite imprezy, choćby dożynki, 
które odbywają się w ostatnią 
niedzielę sierpnia. 

Jak podkreśla wójt, gmi-
na promuje się turystycznie 
w ramach NORDY już od 

kilku lat. Wspólnie z Gdynią 
i innymi gminami z Kaszub 
Północnych wspólnie przygo-
towujemy materiały promo-
cyjne, przez co trafiają one do 
większej ilości mieszkańców 
i turystów, poza tym jest to 
zwyczajnie tańsze. 

Zalety współpracy podkre-
śla też Piotr Bochiński, wice-
prezydent Wejherowa. 

- Turystyka jest jednym 
z istotnych elementów Nor-
dowej polityki – podkreśla 
wiceprezydent Bochiński. 
- Tę całą północną część na-
szego województwa chcemy 
promować wspólnie, ponie-
waż będzie łatwiej i na pew-
no ciekawiej. Zależy nam na 
tym, aby tu – na Północne 
Kaszuby – ściągnąć ludzi, 
którzy nas nie znają i pokazać 
mieszkańcom, że mamy wie-
le atrakcji i warto tu spędzać 
wolny czas. Wspólne działa-
nia są tańsze dla poszczegól-
nych gmin i takie działania są 
bardziej skuteczne. 

Inauguracji sezonu letniego 
Gdyni i Północnych Kaszub 
towarzyszył plener malarski 
Akademii Malarstwa i Ry-
sunku „Pro Bono” w Luzinie 
oraz wystawa gdyńskiej fun-
dacji „Nadaktywni”. 
Rafał Korbut

System Roweru Metropolitalnego będzie wdrażany w całym kra-
ju. Wprowadzą go także niektóre gminy z powiatu kartuskiego. 

musi być brana pod uwagę. 
Cały system ma być „4. genera-
cji”, czyli najnowocześniejszy 
w kraju. Co to oznacza w prak-
tyce? Panel obsługowy, służący 
do wypożyczenia, oddawania 
i płatności ma być zamontowa-
ny w rowerze, a nie na „parkin-
gu” dla rowerów. Umożliwi to 
pozostawienie roweru praktycz-
nie w dowolnym miejscu. Trze-
ba będzie jednak pamiętać, że 
odstawienie pojazdu na specjal-
ną „stację” będzie bezpłatne, 
zaś pozostawienie go w innym 

miejscu będzie się już wiąza-
ło z koniecznością uiszczenia 
opłaty. Ma to zachęcić korzysta-
jących do odstawiania rowerów 
w wyznaczone do tego miejsca. 
Każdy dwukołowiec zostanie 
wyposażony w zabezpiecze-
nie z zamkiem elektrycznym, 
którego otwarcie będzie ozna-
czało wypożyczenie roweru, 
zaś ponowne zapięcie koniec 
wypożyczania. Jak podkreślają 
pomysłodawcy, takie rozwiąza-
nie jest znacznym ułatwieniem 
zarówno dla użytkowników, 

jak i operatora. Pojazdy będą 
na bieżąco śledzone za pomocą 
wbudowanych systemów GSM 
i GPS. 
Dużym ułatwieniem dla użyt-
kowników będzie też aplika-
cja na smartfony i urządzenia 
mobilne, dzięki której będzie 
można zobaczyć, w których 
miejscach w danym momencie 
znajdują się wolne rowery. Za 
pomocą aplikacji rower można 
będzie także zdalnie zarezerwo-
wać.
Rafał Korbut
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Umożliwi to wykonywanie 
w ośrodku zdrowia badań m.in. 
tarczycy, tkanek miękkich czy 
jamy brzusznej. Symbolicz-
nego otwarcie pomieszczenia 
USG z nowym sprzętem do-
konała Joanna Komorowska, 
dyrektor SPZOZ przy udziale 
Wojciecha Kankowskiego, 
burmistrza gminy Żukowo,, 
Albina Bychowskiego, wice-
przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Żukowie oraz przedsta-
wicieli personelu banińskiego 
ośrodka.  
Aparat został zakupiony ze 
środków SPZOZ w Żuko-
wie. W najbliższych dniach 
rozpocznie się wykonywanie 
badań diagnostycznych, które 
będą przede wszystkim prze-
prowadzane na skierowanie 
pracujących w Baninie lekarzy 
opieki zdrowotnej i na zlecenie 
żukowskich specjalistów. 
Dyrektor SPZOZ, Joanna Ko-
morowska przewiduje moż-

liwość wykonywania badań 
USG na zasadzie umowy dla 
innych podmiotów leczniczych. 
Taką propozycję skierowała do 
przychodni NOVA w Baninie. 
Będzie też możliwość skorzy-
stania z badań odpłatnych i dla 
celów profilaktycznych. Nie-

które wysokospecjalistyczne 
badania USG będą jednak wy-
konywane wyłącznie w Żuko-
wie, gdzie znajduje się aparat 
o większych możliwościach 
technicznych. 
Warto dodać, że w tym roku 
budynek banińskiego Ośrodka 

Zdrowia dostosowany zostanie 
także dla osób niepełnospraw-
nych. W tym celu zakupiono 
już specjalistyczną platformę, 
a w najbliższym czasie roz-
pocznie się modernizacja bu-
dynku i montaż zewnętrznej 
windy.  /raf/
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Po krótkiej prezentacji każdej 
ze szkół uczniowie klas trze-
cich mogli zwiedzić stoiska, 
otrzymać odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania dotyczące 
dalszego kształcenia. Rozmo-
wa z uczniami szkół ponad-
gimnazjalnych była bezcen-
nym źródłem informacji dla 
żukowskich gimnazjalistów. 
Uczniowie wyszli ze spo-

tkania bogatsi o wiedzę do-
tyczącą możliwości rozwoju 
na różnych płaszczyznach 
w konkretnych placówkach. 
Mogli poczuć atmosferę 
w nich panującą – dzięki fil-
mom, prezentacjom, mogli 
odnaleźć własną, nową drogę 
edukacji i dalszej kariery za-
wodowej.

(opr. raf)

Nowy ultrasonograf 
dla ośrodka zdrowia
BANINO | Profesjonalny diagnostyczny aparat ultrasonograficzny trafił do Ośrodka Zdro-
wia w Baninie. Sprzęt wyposażony jest w trzy sondy i oprogramowanie umożliwiające 
przeprowadzanie badań diagnostycznych. 

Co dalej, gimnazjalisto?
GM. ŻUKOWOP | W odpowiedzi na to pytanie miały 
pomóc żukowskim gimnazjalistom Targi Szkół Ponadgim-
nazjalnych. W hali widowiskowo-sportowej gościli przedsta-
wiciele 24 szkół z powiatu kartuskiego i Trójmiasta.
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W sali konferencyjnej urzędu 
gminy Przodkowo podpisano 
umowę na realizację zadania 
„Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych oraz kierujących 
pojazdami na drodze gminnej 
Kczewo – Bursztynik – Kawle 
Górne oraz jej skrzyżowania 
z drogą powiatową – etap II”.  
Zadanie realizowane jest w ra-
mach programu wieloletniego 
pn: ”Program rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016 
– 2019”. 

Wykonawcą inwestycji wyło-
nionym w ramach przetargu 
zostało konsorcjum firm Kru-
szywo oraz Bituminium z sie-
dzibą w Lini. 
W ramach zadania zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia 
drogi o łącznej długości 613 
mb (185,9 mb z kostki beto-
nowej i 427,1 mb z betonu as-
faltowego). Ponadto w trosce 
o bezpieczeństwo użytkowni-
ków ruchu zostanie położony 
chodnik na długości 300 m 
oraz zamontowanych zostanie 

12 lamp hybrydowych. Do-
datkowo powstanie zatoka au-
tobusowa, azyl dla pieszych, 
kanalizacja deszczowa, sieć 
wodociągowa i wykonane zo-
staną  roboty naprawcze przy 
moście (montaż barierek i na-
prawa nawierzchni). Wartość 
zadania to  niemal 1,14 mln 
zł. Uzyskane dofinansowanie 
to 50 proc.  wartości zada-
nia, czyli prawie 570 tys. zł. 
Zakończenie prac, zgodnie 
z podpisaną umową, nastąpi  
29 lipca br. /raf/

Za I semestr roku szkolnego lub 
akademickiego 2015/2016 sty-
pendia otrzymało 26 uczniów 
w tym 20 gimnazjumnazjalistów, 
3 uczniów szkół ponadgimna-
zjumnazjalnych i 3 studentów. 
Na ten cel gmina przeznaczyła 8 
tys. 250 zł. 
Ponadto wójt wręczył dyplomy 
trzem gimnazjumnazjalistom 
Paulinie Bach, Małgorzacie An-
drzejewskiej oraz Kajetanowi 
Dulian, którzy będą uczestniczyć 
w wakacyjnym Obozie w Świera-
dowie Zdroju  w ramach  udziału 
w programie wspierania zdolnych 
uczniów szkół gimnazjumnazjal-
nych i ponadgimnazjumnazjal-
nych  „Zdolni z Pomorza” w roku 
szkolnym 2015/2016. Wójt za-
znaczył, że gmina co roku wspiera 
finansowo wszystkich gimna-
zjumnazjalistów uczestniczących 
w tym programie.  
Stypendia otrzymali: Paulina 
Bach - gimnazjum Pomieczyno, 
Julita Bach – technikum, Łukasz 
Wicki – technikum, Damian 
Kreft – AWFiS, Emilia Kreft - 
gimnazjum Czeczewo, Ewelina 
Pupacz - gimnazjum Czeczewo, 
Magdalena Pasewicz-Rybacka - 
Uniwersytet Gdański, Barbara Sy-
pion – technikum, Dorota Mateja 
- gimnazjum Przodkowo, Agata 
Żak - gimnazjum Przodkowo, Na-
talia Klawikowska - gimnazjum 
Przodkowo, Barbara Browarczyk 
- gimnazjum Przodkowo, Oliwia 
Wenta - gimnazjum Przodkowo, 
Karolina Najgeburska - Uniwer-
sytet Gdański, Martyna Strom-
ska - gimnazjum Przodkowo, 
Mateusz Witzling - gimnazjum 
Przodkowo, Natalia Bukowska 
- gimnazjum Przodkowo, Do-
minik Dawidowski - gimnazjum 
Przodkowo, Klaudia Węsora - 
gimnazjum Przodkowo, Zuzan-

Stypendia, które motywują
PRZODKOWO | Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, kolejny już raz wręczył 
stypendia o charakterze motywacyjnym, których celem jest promowanie i wyróżnianie uzdol-
nionych uczniów szkół gimnazjumnazjalnych, ponadgimnazjumnazjalnych i studentów. 

Pozyskali niemal 
600 tys. zł na drogę
GM. PRZODKOWO | Gmina pozyskała dofinansowanie na przebu-
dowę drogi Kczewo – Bursztynik – Kawle Górne oraz jej skrzyżo-
wania z drogą powiatową. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, 
czyli z tzw. „schetynówek”. 
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Zgodnie z art. 2373 Kodek-
su Pracy nie ma możliwości 
dopuszczenia pracownika do 
pracy, do której wykonywania 
nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dosta-
tecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, natomiast pra-
codawca jest zobowiązany 
zapewnić przeszkolenie pra-
cownika w zakresie bhp przed 
dopuszczeniem go do pracy 
a także prowadzenie okreso-
wych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie pracownika przed 
dopuszczeniem do pracy nie 
jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na 
tym samym stanowisku, które 
zajmował u danego pracodaw-
cy bezpośrednio przed nawią-
zaniem z tym pracodawcą ko-
lejnej umowy o pracę.

Także pracodawca jest zo-
bowiązany odbyć szkolenie 
w dziedzinie bhp w zakresie 
niezbędnym do wykonywania 
ciążących na nim obowiązków. 
Mam tu na myśli udzielanie in-

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy
struktażu stanowiskowego, któ-
re jest kolejną częścią szkolenia 
wstępnego. Szkolenie dla pra-
codawcy powinno być również 
okresowo powtarzane. Okres 
ważności takiego szkolenia to 
5 lat.

Głównym celem szkoleń bhp 
jest przeciwdziałanie wypad-
kom przy pracy lub chorobom 
zawodowym. Przepisy bhp 
często wskazują na poprawne, 
z punktu widzenia technologii, 
wykonywanie określonej pracy, 
co w konsekwencji wpływa na 
jakość świadczonych przez fir-
mę usług a przez to jest korzyst-
ne zarówno dla pracownika, jak 

i pracodawcy. Zmieniające się 
stosunki ekonomiczne powinny 
wkrótce unaocznić wszystkim 
pracodawcom, że nieza#chowa-
nie przyjętych zasad wykony-
wania pracy zarówno z punktu 
widzenia technologii jak i bez-
pieczeństwa i higieny pracy jest 
nieopłacalne, bowiem tylko pra-
codawca rzetelnie wywiązujący 
się ze swoich zobowiązań będzie 
mógł na dłuższą metę utrzymać 
się na konkurencyjnym rynku 
pracy.

Potwierdzeniem ukończenia 
przeszkolenia bhp jest zaświad-
czenie wydawane przez upraw-
nionego pracownika służby bhp.

BHP, PPoŻ, 
HACCP,
Prawo Pracy

ul. Książąt Pomorskich 2F
83-330 Żukowo

tel. 600 022 026
bhppomorskie@gmail.com

www.bhppomorskie.pl

na Klawikowska - gimnazjum 
Przodkowo, Izabella Littwin - 
gimnazjum Przodkowo, Łukasz 
Burka - gimnazjum Przodkowo, 
Mateusz Littwin - gimnazjum 
Przodkowo, Joanna Czapp – 
gimnazjum Przodkowo, Mi-
kołaj Kruszyński - gimnazjum 
Przodkowo, Mateusz Dampc - 
gimnazjum Przodkowo. 
Szczególne osiągnięcia 
w konkursach w I semestrze 
roku szkolnego/akademickie-
go 2015/2016: AWFiS - Da-
mian Kreft - zajęcia I miejsca 
w Igrzyskach Studentów Lat 
Pierwszych w Tenisie Stołowym 
oraz II miejsca w Lidze Między-
uczelnianej Województwa Po-
morskiego w Tenisie Stołowym, 
technikum Przodkowo - Barba-
ra Sypion - III m-ce w XI Po-
morskim Konkursie Pieśni Bo-
żonarodzeniowej, gimnazjum 
Przodkowo - Dorota Mateja - II 
m-ce w Wojewódzkim Konkur-

sie „Kaszubskie dyktando”, 
gimnazjum Przodkowo - Agata 
Żak - zajęcia I miejsca w XXI 
Mistrzostwach Polski w tańcu 
sportowym – Dance Show małe 
grupy oraz II miejsca w XXI 
Mistrzostwach Polski w tańcu 
sportowym – Dance Show for-
macje, gimnazjum Przodkowo 
- Barbara Browarczyk - III m-ce 
w XXIII Konkursie Literackim 
woj. pomorskiego, gimnazjum 
Przodkowo - Oliwia Wenta - II 
m-ce w XXIII Konkursie Lite-
rackim woj. pomorskiego, gim-
nazjum Przodkowo - Martyna 
Stromska, Mateusz Witzling, 
Natalia Bukowska, Dominik 
Dawidowski, Klaudia Węsiora, 
Zuzanna Klawikowska, Izabella 
Litwin, Łukasz Burka, Mateusz 
Litwin, Joanna Czapp, Mikołaj 
Kruszyński - I m-ce w VII Ogól-
nopolskim Festiwalu w konkur-
sie Polskich Tańców Narodo-
wych i Ludowych.  /raf/
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- Pozycja lidera branży zobo-
wiązuje nas do bycia wzorem 
w każdym aspekcie prowa-
dzonego przez nas biznesu – 
uważa Włodzimierz Kwiat-
kowski, Dyrektor Generalny 
firmy. - Polskie prawo okre-
ślaja minimalne wymaga-
nia jakie powinien spełniać 
zakład, jednak w wielu 
aspektach Berendsen stosu-
je o wiele wyższe standardy 
niż wymagają tego przepisy. 
W Berendsen możemy po-
dzielić pracowników na  za-
trudnionych na stanowiskach 
robotniczych (pracownicy 
produkcji, przygotowania 
produkcji) oraz pracowników 
administracyjno-biurowych 
(administracja, przedstawi-
ciele handlowi). W zależno-
ści od wykonywanej pracy 
napotykają oni na różnego 
rodzaju niedogodności, któ-
rym dobry pracodawca po-
winien stawić czoła. 
Głównymi zagrożeniami na 
stanowiskach robotniczych 
są: hałas, dźwiganie cięża-
rów, kontakt z substancjami 
chemicznymi, stojąca pozy-
cja ciała oraz praca na wy-
sokości. Dla pracowników 
administracyjno-biurowych 
głównym zagrożeniem jest 
siedząca pozycja ciała, a dla 

osób korzystających z sa-
mochodów służbowych do-
datkowo poruszanie się po 
drogach publicznych i ryzy-
ko wypadków komunikacyj-
nych. 
- Dbając o bezpieczeństwo 
pracowników produkcji 
przeprowadzamy między in-
nymi pomiary związane ze 
środowiskiem pracy – wy-
jaśnia dyrektor Włodzimierz 
Kwiatkowski. - Dotychcza-
sowe wyniki nie wykazały 
przekroczenia norm zwią-
zanych z natężeniem hałasu 
jednakże, pomimo tego za-
pewniamy wszystkim pra-
cownikom możliwość korzy-
stania z ochronników słuchu, 
gdyż hałas nawet w niższym 
natężeniu wpływa negatyw-
nie na samopoczucie, po-
wodując szybsze zmęczenie 
i rozdrażnienie osób wyko-
nujących pracę w hałasie.

- Duży nacisk kładziemy na 
edukację - wyjaśnia dyrektor 
Kwiatkowski,  przeprowa-
dzamy szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, aby pracownicy po-
trafili praktycznie unikać za-
grożeń i aby ich świadomość 
odnośnie niebezpieczeństw 
cały czas była podnoszona. 

Częstą przyczyną proble-
mów zdrowotnych jest to, że 
wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, iż drobne uciążliwo-
ści w perspektywie lat, które 
przepracowują, bardzo istot-
nie wpływają na kondycję or-
ganizmu. Często pracownicy 
lekceważą pojawiające się 
oznaki wynikające z niepra-
widłowo wykonywanej pra-
cy, a gdy sięgają po pomoc 
specjalisty okazuje się, że 
doszło już do nieodwracal-
nych zmian w organizmie.
Najlepszym przykładem 
może być dźwiganie cię-
żarów przekraczających 
dopuszczalne normy – 
szczególnie dotyczy to pra-
cowników działów produkcji 
i serwisu. W konsekwencji 
powoduje to przeciążenie 
organizmu co często kończy 
się absencją w pracy. 
Podobny problem dotyczy 
pracowników administra-
cyjnych. Nieprawidłowa or-
ganizacja  stanowiska pracy 
z komputerem, na którą skła-
dają się ustawienie wysoko-
ści fotela, biurka, ekranu, 
nieprawidłowe oświetlenie, 
brak przerw na wykony-
wanie pracy nie związanej 
z obsługą komputera (co 
godzinę - pięć minut), może 

spowodować bóle pleców, 
kręgosłupa w odcinku lędź-
wiowym i szyjnym. 
Berendsen zapewnia pracow-
nikom możliwość dostoso-
wania sobie stanowiska pracy 
do własnych potrzeb poprzez 
odpowiednie wyposażanie 
- krzesła z pełną regulacją, 
stoły z regulacją wysoko-
ści, odpowiednie monitory. 
W większości zakładów pra-
cownicy produkcji mają do 
dyspozycji stoły z regulowa-
ną wysokością i możliwość 
korzystania z mat ergono-
micznych – zmniejszających 
nacisk na kręgosłup podczas 
wykonywania pracy w pozy-
cji stojącej. We wszystkich 
zakładach należących do Be-
rendsen oświetlenie zostało 
zmodernizowane tak, aby 
zwiększyć komfort wykony-
wanej pracy, a w szczegól-
nych przypadkach pracowni-
cy korzystają z dodatkowego 
oświetlenia w postaci oświe-
tlenia punktowego.
- Cały czas monitorujemy 
poziom bezpieczeństwa po-
przez wykonywanie audytów 
wewnętrznych, a także po-
przez organizowanie komisji 
BHP, w której uczestniczą 
pracownicy poszczególnych 
zakładów – dodaje dyrek-

Zgodnie z polskimi przepisami za bezpieczeństwo na terenie zakładu odpowiada pra-
codawca. Berendsen Textile Service Sp. z o.o. jako lider branży wynajmu i serwisu tek-
styliów w Polsce i Europie traktuje ten obowiązek bardzo poważnie. 

Najwyższy standard bezpieczeństwa

tor Włodzimierz Kwiatkow-
ski. - Działając w ten sposób 
wspólnie ustalamy, co jest 
dla nas najważniejsze i co 
chcielibyśmy w przyszłości 
poprawić, by jeszcze bardziej 
zwiększyć komfort wykony-
wanej pracy.

Świadome przestrzeganie za-
sad BHP oraz ciągłe doskona-
lenie rozwiązań związanych 
z bezpieczeństwem procentu-
je zmniejszeniem ilości wy-
padków w firmie. Odpowied-
nio przeszkolony personel, 
a także właściwie zorganizo-

wane stanowisko pracy przy-
czyniają się do zmniejszenia 
absencji chorobowej, zwięk-
szenia wydajności pracy, a co 
za tym idzie poprawy jakości 
świadczonych przez firmę 
Berendsen usług. 

Bezpieczeństwo jest jedną 
z naszych podstawowych 
wartości. Sięgamy do przy-
czyn problemów z nim zwią-
zanych, zamiast skupiać się 
tylko na ich objawach. Dzięki 
temu wszyscy pracownicy 
wracają do domu bezpiecznie 
każdego dnia.
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Wysokość opłat za mieszka-
nie i media stają się jednym 
z kluczowych parametrów 
dla osób szukających wła-
snych czterech kątów. Suma 
ta może bowiem co miesiąc 
znacznie obciążać domowy 
budżet.
O wysokości opłat decyduje 
wiele czynników – zarówno 
lokalizacja budynku, ekspo-
zycja mieszkań, rozwiązania 
użyte przy konstrukcji czy 
wykończeniu nieruchomości 
czy też koszty dodatkowe 
jak np. usługi za utrzymanie 
terenów zielonych wokół bu-
dynku – wyjaśnia Wioletta 
Kleniewska, Dyrektor sprze-
daży i marketingu w spółce 
deweloperskiej Polnord.

Szybciej niż inflacja
Jak wyliczają eksperci WGN, 
średni czynsz administracyj-
ny w dużych miastach takich 
jak Warszawa, Kraków, Wro-
cław, Poznań oscyluje wokół 
ok. 350 - 600 zł. Do tej sumy 
trzeba jednak jeszcze doliczyć 
opłaty za prąd, gaz, śmie-

ci oraz rozliczenia za wodę. 
I choć w dobie deflacji (0,5 
proc. rdr) koszty związane 
z mieszkaniem nie zmienia-
ją się gwałtownie, to jednak 
z roku na rok powoli rosną. 
Według analizy Lion’s Bank 
w oparciu o statystyki GUS 
w ubiegłym roku wszystkie 
ceny dóbr i usług związa-
nych z utrzymaniem dachu 
nad głową wzrosły o 0,5 proc. 
W sumie statystyczna cztero-
osobowa rodzina Kowalskich 
na utrzymanie swego „M” 
miesięcznie wydaje ok. 870,4 
zł. Od roku kwota ta wzrosła 
tylko o 3,5 zł.
 - Optymizm powinien jednak 
studzić fakt, że w dłuższym 
terminie koszt utrzymania nie-
ruchomości rośnie przeważnie 
znacznie szybciej niż inflacja 
– zaznacza Bartosz Turek, 
analityk z Lion’s Bank.
Według Eurostatu w 2013 r. 
przeciętny Polak wydawał na 
swoje lokum ok. 20 proc. pen-
sji. Tym samym koszty utrzy-
mania mieszkań w Polsce są 
jednymi z najwyższych wśród 

Dobrze skalkulowany czynsz skusi nabywcę
Comiesięczne opłaty za utrzymanie mieszkania z reguły stanowią ok. 20 proc. rodzinnego budżetu. 
Klienci deweloperów zwracają baczną uwagę na wysokość tych kosztów. padków itp. Ostateczna suma 

może w efekcie rozrosnąć się do 
sporych rozmiarów. Nikogo więc 
nie dziwi fakt, że odpowiednio 
skalkulowane, atrakcyjne kwoty 
za utrzymanie mieszkania przy-
ciągają uwagę potencjalnych 
nabywców. I sami deweloperzy 
coraz częściej poszukują roz-
wiązań, które spełnią wymaga-
nia przyszłych mieszkańców nie 
uszczuplając przy tym zbytnio 
ich portfela.
Np. w projekcie 2 Potoki w Gdań-
sku Rębowo, realizowanym przez 
Polnord przy ul. Guderskiego, 
obok atrakcyjnych cen za lokale 
(od 156 tys. zł), wszystkie media 
w mieszkaniach są miejskie, co 
sprawia, że czynsze miesięczne 
należą do bardzo niskich. 2 Po-
toki to kompleks 14 kameralnych 
budynków, w których zaprojekto-
wano szeroki wachlarz mieszkań 
– od kawalerek po czteropokojo-
we, o popularnych wśród nabyw-
ców metrażach od 36 do 62 mkw. 
Ze względu na atrakcyjne ceny 
wiele osób kupujących miesz-
kania w 2 Potokach skorzystało 
również z rządowego programu 
MdM – informuje Wioletta Kle-
niewska. /um/

krajów Unii Europejskiej, bio-
rąc pod uwagę nasze wyna-
grodzenie. Jak z kolei podają 
przedstawiciele serwisu Ry-
nekPierwotny.pl. w 2014 r. sta-
tystyczny Polak za swoją pen-
sję mógł kupić np. znaczniej 
mniej prądu czy wody niż 15 
lat wcześniej. Najwięcej w tym 
czasie podrożała woda bieżąca 
(o 184 proc.), w dalszej kolej-
ności – energia (o 137 proc.) 
i węgiel (o 127 proc.). Jeśli 
zestawimy opłaty z naszymi 
pensjami, okazuje się np., że 
w 2014 r. statystyczny Polak 
za swoje wynagrodzenie netto 
(mediana) mógł kupić o 19,27 

proc. mniej metrów sześcien-
nych zimnej wody z sieci 
wodociągowej niż piętnaście 
lat wcześniej. Ujemna zmia-
na (-3,15 proc.) dotyczyła też 
kilowatogodzin energii elek-
trycznej dostępnych za prze-
ciętną płacę.
Z drugiej strony, podczas gdy 
w 1999 r. za medianowe wy-
nagrodzenie netto (1030,06 zł) 
można było ogrzać 417 mkw. 
lokalu, to piętnaście lat póź-
niej - nawet 596 mkw. - Średni 
koszt ogrzania 1 mkw. był je-
dyną wartością, która od 1999 
r. do 2014 r. rosła znacznie 
wolniej niż przeciętne zarobki 

Polaków – zaznacza Andrzej 
Prajsnar, analityk serwisu Ry-
nekPierwotny.pl.
Miejskie media
Na wysokość miesięcznych 
opłat składają się zsumowane 
koszty eksploatacyjne samego 
lokalu, a więc opłaty za media: 
prąd, wodę itp. oraz nierucho-
mości wspólne, np. oświetlenie 
i sprzątanie klatek schodowych, 
wszelkiego rodzaju remonty, 
odśnieżanie chodników czy 
pielęgnację roślinności. Do tego 
trzeba doliczyć ewentualne wy-
nagrodzenie dla zarządcy bądź 
też opłatę za ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wy-
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REKLAMA                                   19/2016/PRWybierając drugie źródło 
ciepła w naszym domu 
przede wszystkim bierze-
my pod uwagę koszty ca-
łej inwestycji oraz wpływ 
instalacji na środowisko 
naturalne. Szukając taniego 
w eksploatacji, a jednocze-
śnie komfortowego w użyt-
kowaniu sposobu podgrze-
wania wody użytkowej 
coraz częściej stawiamy 
więc na odnawialne źródła 
energii.
- Co ciekawe, w ostatnim 
czasie rosnącą popularno-
ścią cieszy się integrowanie 
przynajmniej dwóch róż-
nych systemów korzystają-
cych z odnawialnych źródeł 
energii – mówi Paweł Sokół 
z firmy Soleo.
I dodaje: Przykładem ta-
kiego rozwiązania może 
być instalacja, w której 
powietrzna pompa ciepła 
współpracuje z kolektorami 
słonecznymi.

Integracja systemów

Jak wiemy, pompy ciepła to 
niskotemperaturowe źródła 
ciepła, potrafiące podgrzać 
wodę użytkową do tempe-
ratury 55-60 stopni Celsju-
sza.
Z kolei kolektory słoneczne 
mają za zadanie dostarczać 
„darmową” energię cieplną, 
pozwalającą na podgrzewa-
nie wody niekiedy nawet na 
potrzeby użytkowe - a przy-
najmniej na tyle, by w zna-
czący sposób ograniczyć 
czas pracy pompy ciepła.
- Połączenie obu tych roz-
wiązań tworzy samowystar-
czalny system, który jest 
w stanie zaopatrywać nas 
w energię przez większą 
część roku – dodaje przed-
stawiciel Soleo.

Zasobnik dopasowany 
do potrzeb

Pamiętać należy, że same 
źródła energii to nie wszyst-
ko, bowiem zarówno pom-

py, jak i kolektory wymaga-
ją zasobnika akumulującego 
ciepło.
W tym wypadku zbiornik 
ten powinien mieć większą 
pojemność, niż w przypadku 
ogrzewania tradycyjnego. 
Pozwoli to na długotrwa-
łą regulację temperatury 
wydatkowanej wody użyt-
kowej, a jednocześnie 
umożliwi wyeliminowanie 
nadmiernych strat ciepła.
- Z tego powodu wielkość 
zasobnika każdorazowo do-
bierana jest indywidualnie – 
tak, by zapewnić użytkow-
nikom komfort dostarczania 
ciepłej wody użytkowej 
przy wspomnianych 55-60 
stopniach Celsjusza panu-
jących w zbiorniku – wyja-
śnia Paweł Sokół.

Idealny system

Wykorzystywanie odna-
wialnych źródeł energii 
stanowi nie tylko tańszą al-
ternatywę dla tradycyjnych 
metod ogrzewania naszych 
domów – przy użyciu ener-
gii elektrycznej, oleju opa-
łowego czy płynnego gazu. 
Rozwiązanie to sprawdzi 
się bowiem również wszę-
dzie tam, gdzie najzwyczaj-
niej brakuje przyłącza gazu 
ziemnego.
Co więcej, zintegrowanie 
systemu pozwoli też na 
zredukowanie do minimum 
nieuzasadnionego ani eko-
nomicznie, ani ekologicznie 
użytkowania kotła poza se-
zonem grzewczym.
- Zatem pomimo, że połą-
czenie kolektorów słonecz-
nych z powietrzną pompą 
ciepła wiąże się z nieco 
większymi wydatkami po-
czątkowymi, dzięki temu 
w dłuższej perspektywie 
otrzymamy nie tylko naj-
tańszy, ale i najbardziej sta-
bilny system podgrzewania 
wody użytkowej w okresie 
od wczesnej wiosny aż do 
później jesieni – dodaje na 
koniec ekspert Soleo.  /RP/

Połączenie pomp 
ciepła i kolektorów 
słonecznych
Stale rosnące koszty ogrzewania domów tradycyjnymi sposobami 
sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna szukać tańszej alternatywy. 
Swoją uwagę najczęściej kierujemy w stronę odnawialnych źródeł 
energii, dzięki którym możliwe jest np. podgrzewanie wody użytko-
wej. Warto przy tym wiedzieć, że najlepsze efekty uzyskamy inte-
grując ze sobą co najmniej dwa systemy – np. kolektory słoneczne 
i pompy ciepła.

Nieruchomości 
& wnętrza



W połowie marca Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
ogłosił, że nie przyjmuje już 
wniosków na kredyty prefe-
rencyjne z dopłatą z progra-
mu Mieszkanie dla Młodych 
rozliczaną w bieżącym roku. 
Przez nieco ponad dwa tygo-
dnie tego miesiąca wniosko-
dawcy złożyli aplikacje o 165 
mln zł dopłat. To więcej 
niż w jakimkolwiek innym 
miesiącu w historii progra-
mu. Potem tempo sprzedaży 
kredytów oczywiście spadło 
i marzec zamknął się histo-
rycznym wynikiem przekra-
czającym 202 mln zł.
Warto w tym wyniku zauwa-
żyć wysoką, jak na marzec, 
sprzedaż kredytów z datą roz-
liczenia w przyszłym roku. 
W 2014 takie wnioski opie-
wały na 7,3 mln zł, w 2015 r. 
na 11,3 mln zł, a teraz aż na 
36,6 mln zł. Prawdopodobnie 
jest to efekt działania dewe-
loperów, którzy przesuwali 
harmonogram płatności za 
mieszkanie tak, by była moż-

liwość uzyskania dopłaty.
Od początku działania pro-
gramu Mieszkanie dla Mło-
dych do Banku Gospodarstwa 
Krajowego trafiły wnioski 
o dopłaty na łączną kwotę 
1,55 mld złotych, z czego 
prawie połowa to środki do 

wypłacenia w 2016 roku.
Przez najbliższe miesiące 
wnioskować będzie można 
jedynie o dofinansowanie 
wypłacane z puli na 2017 
i 2018, ale to i tak w ograni-
czonym zakresie. 
/raf/

Rekordowa sprzedaż
W oczekiwaniu na wyczerpanie puli pieniędzy na 2016 rok 
chętni na dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych dosłow-
nie rzucili się z wnioskami do banków. Z wyliczeń Home Bro-
kera wynika, że w marcu do BGK trafiły wnioski na rekordową 
kwotę przekraczającą 200 mln zł. 
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Elewacja stanowi wierzchnie 
okrycie każdego budynku. Jej 
wygląd w znaczący sposób 
oddziałuje na to, jak postrze-
gany jest obiekt. Zadbana, 
dodaje mu atrakcyjności, na-
tomiast zabrudzona i mająca 
najlepsze lata za sobą, nega-
tywnie świadczy o mieszkań-
cach domu. Nowoczesne tynki 
i farby fasadowe zapewniają 
wysoką trwałość i estetykę fa-
sady. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest ona poddana stałemu 
działaniu trudnych warunków 
atmosferycznych, a także na-
rażona na różnego rodzaju 
uszkodzenia mechaniczne. 
Nawet niewielkie, powstałe po 
zimie pęknięcia mogą być po-
czątkiem poważniejszych pro-
blemów. Najlepiej zareagować 
więc od razu, wykorzystując 
rozwiązania zapewniające 
efektywną ochronę elewacji 
na lata.

Czysta elewacja 
bez grzybów i pleśni

Wraz z upływem czasu na 
elewacji mogą odkładać się 
różnorodne zanieczyszczenia. 
Powstawaniu plam, zacieków 
i nalotów sprzyja bliskość 

ruchliwych ciągów komu-
nikacyjnych czy zakładów 
przemysłowych. W przypadku 
budynków zlokalizowanych 
poza obszarami miejskimi, 
ich źródłem może być kurz ze 
znajdującej się w pobliżu, nie-
utwardzonej drogi lub błoto, 
jeśli teren wokół domu nie jest 
jeszcze zagospodarowany. Do 
wyczyszczenia elewacji moż-
na wykorzystać myjkę ciśnie-
niową. Ciśnienie i temperaturę 
wody dobieramy w zależności 
od stopnia zabrudzenia po-
wierzchni. Jeśli nie dysponu-
jemy odpowiednim sprzętem, 
dobrym rozwiązaniem jest 

skorzystanie z usług wyspecja-
lizowanej firmy.
Elewację należy również 
sprawdzić pod kątem zagrożeń 
biologicznych – grzybów i ple-
śni. Oznaką ich obecności jest 
charakterystyczny, zielony na-
lot. – Aby skutecznie pozbyć się 
zagrzybienia oraz pleśni, nale-
ży skorzystać z odpowiednich 
preparatów. Najpierw jednak 
usuwamy widoczne porosty 
z użyciem szczotki o szorstkim 
włosiu lub szpachelki. Potem 
powierzchnię zmywamy wodą 
pod ciśnieniem przy rozpro-
szonym strumieniu tak, żeby 
nie uszkodzić elewacji – radzi 

Dariusz Wróbel, Specjalista ds. 
Szkoleń Fabryki Farb i Lakie-
rów Śnieżka SA – Na przygo-
towane w ten sposób, suche 
podłoże nanosimy obficie RG 
10 Preparat Grzybo -  i Glono-
bójczy FOVEO TECH RG 10, 
pozostawiając go do całkowi-
tego wyschnięcia. Wyrób apli-
kujemy za pomocą szczotki, 
pędzla wałka lub gąbki – doda-
je.  Jeśli uznamy, że elewacja 
potrzebuje malowania, farbę 
można nakładać po upływie 
około 3 dni od przeprowadze-
nia powyższych prac.
Wykonanie tych zabiegów po-
zwoli zachować estetykę fasa-

dy domu, jednak nie zlikwiduje 
całkowicie problemu. Po kilku 
sezonach kłopoty z uciążliwy-
mi zanieczyszczeniami czy 
zagrzybieniem mogą bowiem 
powrócić. Trudno zmienić lo-
kalizację budynku, dlatego roz-
wiązaniem będzie wykorzysta-
nie wyrobów elewacyjnych 
o bardzo dużej odporności na 
zabrudzenia i korozję biolo-
giczną. Przykładami takich 
produktów są Farba Fasadowa 
Silikonowa FN 30 FOVEO 
TECH i Tynk Silikonowy TN 
30 FOVEO TECH. Sprawdzą 
się one zwłaszcza w przypad-
ku obiektów, których sąsiedz-
two stanowią duże skupiska 
drzew, brzegi zbiorników wod-
nych, obszary o dużej wilgot-
ności, zakłady przemysłowe 
czy ruchliwe ulice. Dobrym 
wyborem są tynki i farby za-
wierające Teflon® surface 
protector. Dodatek ten można 
znaleźć w produktach FOVEO 
TECH – zmniejsza on napię-
cie powierzchniowe powłoki 
i przyczynia się do zwiększe-
nia odporności na zabrudze-
nia, czynniki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV, co 
pomaga utrzymać elewację 
w czystości.

Elewacja po zimie? 
Akcja-renowacja
Nawet dobrze wykonana elewacja może z czasem wymagać renowacji. Trudnym egzaminem jest dla niej 
zwłaszcza zima i związane z nią działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Wysokiej jakości tynki 
i farby fasadowe zapewniają ochronę przed tymi zagrożeniami. Po upływie kilku sezonów warto jednak 
sprawdzić stan elewacji – przeglądu i ewentualnej naprawy najlepiej dokonać po okresie zimowym.

Po czterech miesią-
cach delikatnego 
spadku, średnie ceny 
mieszkań w najwięk-
szych miastach lekko 
wzrosły – wynika 
z obliczeń dokona-
nych przez Home 
Brokera. W dłuższym 
terminie przeciętne 
stawki metra kwa-
dratowego nadal 
pozostają stabilne.
Od czerwca 2013 r. (czyli 
już prawie trzy lata) obser-
wujemy stabilizację cen 
– od tego czasu Indeksu 
Cen Transakcyjnych nie-
przerwanie utrzymuje się 
w przedziale 800-820 punk-
tów. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że choć w skali kraju 
średnie ceny zachowują się 
stabilnie, to na lokalnych 
rynkach dochodzi do wa-
hań. Zasada jest taka, że im 
mniejszy rynek nieruchomo-
ści, tym zmiany cen mogą 
być większe. Jest to zwią-
zane z łatwością wpływania 
na medianę cen. Czasami 
wystarczy kilka większych 
transakcji, by mediana się 
przesunęła i w statystyce zo-
baczymy zmianę cen.
W większości badanych 
miast ceny mieszkań przez 
ostatni rok poszły w górę, 
a najbardziej na plus staw-
ki zmieniły się w Poznaniu. 
W Krakowie obniżyły się 
o 1 proc., we Wrocławiu 
wzrosły o 1 proc., Warsza-
wie o 1,8 proc., a w Gdańsku 
– o 2,1 proc.
Warszawa wciąż pozostaje 
najdroższa. W stolicy Pol-
ski za metr kwadratowy 
mieszkania trzeba przecięt-
nie zapłacić 7263 zł. Dru-
gim najdroższym miastem 
w Polsce jest Kraków, gdzie 
wg Indeksu Cen Transakcyj-
nych Home Broker i Open 
Finance za metr kwadrato-
wy trzeba zapłacić średnio 
6306 zł. Następne w kolej-
ności są Poznań (5612 zł), 
Wrocław (5482 zł) i Gdańsk 
(5106 zł). W kolejnych pię-
ciu miastach (Lublin, Szcze-
cin, Białystok, Bydgoszcz 
i Olsztyn) za metr kwadrato-
wy zapłacić trzeba 4-4,5 tys. 
zł. Najtańsze w zestawieniu 
są Toruń, Katowice i Łódź, 
gdzie średnie ceny nie prze-
kraczają 4 tys. zł za mkw. 
/opr. raf/

Ceny
lekko 
w górę
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Rower wymaga okresowego czyszczenia, regulacji i drob-
nych napraw. I choć nie brakuje maniaków dwóch kółek, 
którzy na rowerze jeżdżą przez cały rok i na bieżąco o nie-
go dbają, to jednak zdecydowana większość cyklistów 
czeka na okres wiosenno-letni, by wyprowadzić rower 
z domu czy piwnicy. 
Zanim wsiądziemy na niego 
i będziemy się cieszyć z jazdy, 
niezbędne jest sprawdzenie 
poszczególnych podzespołów, 
odpowiednie przygotowanie 
naszego pojazdu i jego konser-
wacja. 
- Nie zaniedbujmy tego, gdyż 
np. źle wyregulowana przerzut-
ka przednia czy tylna to nie tyl-
ko gorszy komfort jazdy (zgrzyty 
i przeskakiwanie łańcucha podczas 
zmiany biegów znacznie utrudnia 
jadę), ale jest to też zwyczajnie nie-
bezpieczne – podkreślają serwisan-
ci rowerowi. - Wyobraźmy sobie np. sytuację, że ruszamy, 
wjeżdżamy na ruchliwe skrzyżowanie i w tym momencie 
spada i blokuje nam się łańcuch...
Niewłaściwie wyregulowane i niezakonserwowane ele-
menty powodują też znacznie szybsze zużywanie się 
poszczególnych podzespołów. Wystarczy nie nasmaro-
wać łańcucha i zostawić brudny, zapiaszczony łańcuch – 
a w krótkim czasie możemy pożegnać się z przerzutkami, 
łańcuchem czy zębatkami. Niezmienione na czas klocki 
hamulcowe to z kolei duże zagrożenie dla jadącego, bo 
któregoś razu hamulce nam po prostu nie zadziałają, co 
może skończyć się poważnym wypadkiem. 
A zatem co należy zrobić, aby długo cieszyć się bezawa-
ryjnym pojazdem i przyjemną, bezpieczną jazdą? Niektóre 
rzeczy może wykonać nawet ktoś, kto kompletnie nie zna 
się na budowie i naprawie rowerów, do innych potrzebna 
jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne narzędzia. 
Zacznijmy od tego, czy rower – gdy go odstawialiśmy 
na zimę – był w dobrym stanie technicznym. Jeśli tak, to 
przygotowanie go nie będzie wymagać zbyt wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. 

umyJ I NASmARuJ

Najlepiej zacząć od... umycia roweru. Nawet jeśli stał w su-
chym, ciepłym pomieszczeniu, z pewnością jest nieco za-
kurzony. Jeśli był przechowywany w wilgotnej, zimnej 
piwnicy, porządne wyczyszczenie jest obowiązkowe. 
Potem należy sprawdzić łańcuch i zębatki. Jeśli były na-
smarowane i nie pojawiła się nigdzie rdza, wystarczy kilka 
czy kilkanaście kropli oleju dedykowanego do napędu ro-
werowego i gotowe. Jeśli łańcuch jest bardzo zabrudzo-
ny czy lekko zardzewiały, konieczne może być zdjęcie go, 
włożenie do pojemnika z benzyną ekstrakcyjną i dokładne 
wymieszanie. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia łańcucha, 
trzeba wziąć szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścić łań-
cuch, kręcąc pedałami „do tyłu”.
Po wyczyszczeniu trzeba łańcuch nasmarować. Ważne, 
aby nie używać jakichś smarów czy olejów, które „akurat 
mamy pod ręką”, tylko wyłącznie dedykowanego do łań-
cuchów rowerowych. 

Najważniejsze, aby łańcuch był nasmarowany we-
wnątrz (pomiędzy poszczególnymi ogniwami, czy-
li tam, gdzie elementy ocierają się o siebie), a nie 
ociekający z zewnątrz olejem. dlatego nanosi się po 
kropli oleju na każde ogniwo łańcucha, później trze-
ba chwilę odczekać (najlepiej kilka minut), pokręcić 
pedałami aby olej równomiernie się rozprowadził, 
a następnie łańcuch można delikatnie z zewnątrz 
wytrzeć suchą szmatką.

Warto pamiętać, że łańcuch i zębatki narażone są na 
duże obciążenia i zwyczajnie się zużywają. Gdy więc 

zęby na zębatkach są już zużyte a łańcuch rozciągnięty, te 
elementy bezwzględnie trzeba wymienić. 

NAPomPuJ DętKI

Kolejną rzeczą, którą trzeba 
sprawdzić, jest odpowied-
nie ciśnienie w kołach. Źle 
napompowane dętki to po 
pierwsze bardzo szybkie 
ścieranie się opon, po dru-
gie „pływanie” roweru (co 
jest nie tylko nieprzyjem-
ne, ale i może być nie-
bezpieczne, gdyż można 
utracić kontrolę nad ste-
rownością pojazdu), po 
trzecie duże prawdopo-

dobieństwo przebicia dętki i opony, 
po czwarte w końcu prawie pewne uszkodzenie felgi na 

pierwszej z brzegu dziurze czy krawężniku. 
Jakie ciśnienie powinno być w kołach? Wystarczy sprraw-
dzić na brzegu opony. Producenci podają te informacje 
w w dwóch jednostkach: bar oraz PSI. W bardzo dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie w kołach ro-
werowych powinno wynosić ok. 3 – 4 Bar. 
Warto pamiętać, że nieco niższe ciśnienie to lepsza przy-
czepność i nieco większy komfort w trakcie jazdy po 
nierównościach, zaś wyższe to mniejsze opory i zarazem 
większe prędkości (ale coś za coś, będziemy czuć każdą, 
nawet najmniejszą 
dziurę). 

NIE ZAPomNIJ 
o HAmuLCACH!

Rowerem nie tyl-
ko się jeździ, ale 
również trzeba się 
zatrzymać. I to nie 
na zderzaku samo-
chodu czy przy-
drożnym drzewie. 
Hamulce to jeden 
z najważniejszych 
elementów, któ-
ry zapewnia nam 
bezpieczeństwo. 
tu nie ma miejsca 
na kompromisy: 
hamulce MUSZĄ 
być sprawne i do-
brze ustawione. 
Są różne rodzaje hamulców i w zależności od tego różnie 
trzeba się z nimi obchodzić. Najpopularniejsze są dwa ro-
dzaje: V-brake i tarczowe. 
tu też należy zacząć od czyszczenia. W przypadku V-
brake’ów, których klocki zaciskają się na obręczy koła, na-
leży wyczyścić właśnie tę obręcz. W przypadku hamulców 
tarczowych wyczyszczenia może wymagać tarcza. 
Później należy sprawdzić stan klocków. Robi się to „na 

oko”, patrząc, jak gruba warstwa okleiny ciernej pozostała 
na klockach, czy nie ma jakichś ubytków oraz czy klocki 
ścierają się równomiernie (jeśli nie, to należy sprawdzić 
same szczęki czy zaciski hamulca, sprawdzić ustawienie 
klocków, itd.). Należy pamiętać, że na klockach znajdu-
ją się znaczniki (rowki). Jeśli klocek jest już tak zużyty, że 
znacznik jest prawie niewidoczny, klocek należy natych-
miast wymienić. 
Niezależnie od tego, czy potrzebna była wymiana kloc-
ków, czy nie, trzeba wyregulować linki hamulcowe. Robi 
się to, odkręcając śrubę przy hamulcu i naciągając bądź 
luzując linkę. Regulację bardziej precyzyjną wykonuje się 
przy samych klamkach hamulców. 

KoŁA CZy „óSEmKI”?

o tym, że koła w rowerze muszą być proste, nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. Skrzywione obręcze to źle dzia-
łające hamulce, szybciej zużywające się opony, mniejsza 
stabilność pojazdu i znacznie mniej przyjemna jazda. Koła 
mogą się skrzywić z różnych powodów: wjechania z dużą 
prędkością na krawężnik czy w dziurę, poluzowania się kil-
ku szprych, itd. Pamiętajmy: koło musi obracać się prosto 
zarówno w płaszczyźnie pionowe, jak i poziomej. 
Jeśli zauważymy, że koło lekko „bije” na boki, można to wy-
regulować samemu, używając do tego klucza do szprych 
i dokręcając lub poluzowując poszczególne szprychy. Ale 
uwaga: łatwo narobić większych szkód. Zbyt mocne do-
kręcenie kilku szprych skutkować bowiem będzie tym, że 
koło zamiast wycentrować się, pokrzywi się jeszcze bar-
dziej. Jeśli więc nie bardzo wiemy, jak to zrobić, lepiej po-
zostawić tę czynność specjalistom.
Jeśli natomiast sama obręcz jest wygięta czy wgnieciona... 
no cóż, pozostaje nam udać się do sklepu po nowe koło. 

NASmARuJ, wyREGuLuJ, DoKRęć

Kolejne czynności, jakie warto wykonać w rowerze, pozo-
stawmy raczej doświadczonym serwisantom. No chyba że 
faktycznie znamy się na tym, mamy do tego „smykałkę” - 
to tym lepiej, bo zawsze można zaoszczędzić parę złotych. 

Warto więc nasmarować linki przerzu-
tek i hamulców, 
przesmarować 
wewnątrz pan-
cerze od linek, 
w y re g u l owa ć 
przednią i tyl-
ną przerzutkę, 
sprawdzić amor-
tyzatory i ewen-
tualnie wymie-
nić w nich olej, 
s k o n t r o l o w a ć 
stan uszczelek, 
sprężyn, łożysk, 
supportu, bębna 
wolnobiegu, itd. 
Raz na jakiś czas 
należy też skon-
trolować śruby 
w rowerze. trze-
ba sprawdzić, czy 

są odpowiednio dokręcone i nie mają luzów. Spraw-
dzić więc trzeba osie pedałów, oś suportu, stery kierow-
nicy. oczywiście warto posprawdzać również inne śruby, 
bo po co nam ma później „telepać” się błotnik, bagażnik, 
lusterko czy uchwyt na telefon komórkowy. Na koniec 
trzeba posprawdzać oświetlenie i włożyć do lamp nowe 
baterie lub naładować akumulatory. A później? Wsiadać 
i cieszyć się jazdą na cichym, sprawnym i bezpiecznym ro-
werze.  Rafał Korbut

Zadbaj 
o swój rower

Odpowiednie ciśnienie w kołach, dobrze wy-
regulowane przerzutki, czysty i nasmarowany 
napęd czy sprawne oświetlenie – to koniecz-
ność, aby rower nie tylko dobrze i bezawaryj-
nie nam służył, ale też aby był bezpieczny. 



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam lub wynajmę działkę budowlana 
z garażem 616m2, Reda, ul 12Marca. Tel: 
602-306-210

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 m2, 
nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-

tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Kamery rejestratory, tanio. Możliwy montaż. 
Tel: 519-597-365

Centrale alarmowe powiadomienie o alarmie 
na telefon, tanio. Możliwy montaż. Tel: 519-
597-365

PRACA

DAM PRACĘ
Zatrudnię dziewczynę do sprzątania i obsługi 
domków letniskowych w Ostrowie koło Karwi. 
Możliwe dowozy do pracy. Tel: 602-306-210

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trój-
miasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

Zapoznam Panią z Kartuz w wieku 40-50 lat, 
mile widziane panie puszyste, dajmy sobie 
szansę. Tel: 518-995-461

Singel 35 lat modelowy typ urody szukam 
pani 28-60 lat, samotnej sponsorki, Gdańsk. 
Tel: 735-001-684

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. Te-
l:.601-638-877

Sprzedam 2 komody olcha szerokość 130 
cm, wysokość 93 cm, głębokość 43 cm, cena 
330 zł, szerokość 85 cm, wysokość 75 cm, 
głębokość 45 cm, cena 220 zł. Tel: 510-501-
955

Sprzedam piłę do ciecia drzewa stołowa. 
Cena 1 tys. zł. Tel: 663-613-048 

Sprzedam piłę tarczową 2.2 kw 380 W samo-
robną z kółkami, cena 650zł. 695230080

Sprzedam drewno do CO i gałęziówkę. Moż-
liwy transport gratis. Tel: 782-846-927

Mata dla dziecka do leżenia i przewijania, 
kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

Kupię militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-

wy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i 
kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 
100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034
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Współpraca pomiędzy Energą 
i Microsoft przy zupełnie no-
wym podejściu do budowania 
oferty, w której łączy się ener-
gię elektryczną z usługą Office 
365 jest innowacyjną ofertą dla 
klientów rynku energetycznego 
– napisali organizatorzy kon-
kursu w uzasadnieniu.

To pierwszy taki produkt na 
rynku energetycznym w Pol-
sce – połączenie w jednym 
pakiecie abonamentowym 
energii elektrycznej z usługami 
technologicznymi online. W 
ramach oferty pod nazwą Ener-
ga 365 klient otrzymuje możli-
wość zakupu jednego z dwóch 
wariantów subskrypcji Office 
365 za zaledwie 1 zł (Office 
365 Personal lub Office 365 dla 
Użytkowników Domowych), z 
licencją sybskrypcyjną ważną 
przez 12 miesięcy od momentu 
aktywacji.

- Klienci Energi wybierając 
ofertę nie tylko otrzymują uni-
kalny na rynku produkt, ale 
także stają się ambasadorami 
użytkowania legalnego i bez-
piecznego oprogramowania 

komputerowego. Jest dosko-
nałą okazją na polskim rynku, 
aby upowszechniać technolo-
gie, które pozwalają zwiększać 
osobistą efektywność, po pro-
stu czynić nasze życie choćby 
nieco łatwiejszym, a na pewno 
lepiej zorganizowanym– mówi 
Dariusz Kaśków,Prezes Zarzą-
du Energa SA

-Synergie oparte o usługi 
oferowane przez dostawców 
z różnych branż to znak roz-
poznawczy cyfrowej transfor-
macji. Energa, jako prekursor 
takiego podejścia, dołączyła 
do swojej oferty możliwość 
zakupienia pakietu Office 365. 
Rekordowa sprzedaż w tak 
krótkim czasie pokazuje, że 
połączenie dwóch, pozornie 
odległych, usług, przynosi do-
skonałe efekty - mówi Ronald 
Binkofski, dyrektor generalny 
polskiego oddziału Microsoft. 
- Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z firmami z innych sek-
torów gospodarki tworzącymi 
dodatkową wartość dla klien-
tów, dzięki wykorzystaniu 
usług Microsoft. /GB/

NAGRODA | Z pierwszej w Polsce oferty łączącej sprzedaż energii elektrycznej i usług technologicznych online skorzystało w ciągu 
roku blisko 50 tysięcy osób. To efekt partnerskiej współpracy Grupy Energa z liderem branży nowych technologii – firmą Microsoft. 
Ta innowacyjna usługa została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

Doceniono efekty współpracy Energi i Microsoft

Dariusz Kaśków, prezes 
Energa SA i nagroda 

„Handlowiec Roku 
2015”.
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W dzień rozpoczęcia sezonu 
słońce powitało samorządow-
ców, przedstawicieli władz 
francuskiego stowarzyszenia 
klasy Vauruen oraz miłośni-
ków żeglarstwa: dorosłych 
i dzieci.
Rozpoczęcie sezonu 
w CSWiPR  zainauguro-
wało kolejnymi nowinka-
mi w zakresie uprawiania 
kajakarstwa. Spotkali się 
przedstawiciele Kajakar-
stwa w ramach rozszerzenia 
współpracy i oferty eduka-
cyjnej turystyki wodnej: Sto-
warzyszenie Turystki Wodnej 
STW Bałtyk, Stowarzyszenie 
UMPA UMPA rozwijający 
freestyle kajakowy oraz Ka-
szubskie Kajaki.
Ideą jest współorganizacja 
zajęć oraz promowanie tury-
styki wodnej z wykorzysta-
niem bazy CSWiPR.
Podczas otwarcia sezo-
nu w CSWiPR z udziałem 
rodziców, przedstawicieli 
instytucji publicznych M. 

Skrzypkowska z Stowa-
rzyszenia „Pod Wspólnym 
Niebem” przekazała na ręce 
Tomasza Belgraua, zastępcy 
burmistrza Kartuz, symbo-
liczną tablicę rozpoczyna-
jącą działalność w CSWiPR 
„Klub Młodego Odkrywcy”, 
w ramach inicjatywy Cen-
trum Nauki Kopernik z War-
szawy. 
Odbyła się także inauguracja 
pierwszych zajęć dla dzieci. 
Nowa forma dotyczy orga-
nizowania spotkań Klubu, 
w zakresie przeprowadzania 
doświadczeń odpowiadają-
cych na dziecięcą potrzebę 
poznawania i odkrywania 
świata poprzez eksperyment. 
Proces dochodzenia do praw-
dy jest wciągający, aktywi-
zujący, ciekawy. Towarzyszy 
mu wielka radość odkrywa-
nia, która otwiera umysł na 
zdobywanie wiedzy i umiejęt-
ności. Organizacja klubu jest 
odpowiedzią na wspieranie 
nowych form w CSWiPR.

Sezon żeglarski rozpoczęty
GM. KARTUZY | Pierwsze uderzenie dzwo-
nu oraz wciągnięcie bandery na maszt – 
w ten sposób oficjalnie rozpoczęto sezon 
żeglarski w gminie Kartuzy. 

X otwarcie sezonu zakończo-
no odpaleniem symbolicznej 
świeczki na torcie urodzino-
wym UKŻ Lamelki. Dostojni 

goście mieli możliwość spo-
tkania się w towarzystwie 
adeptów żeglarstwa m.in. 
Teofila Kaczmarka, Rogera 

Kulpińskiego. Nad zabezpie-
czeniem zawodników czuwa-
ła niezawodna ekipa z OSP 
Brodnica Górna. 

Rozegrano też pierwsze re-
gaty tego sezonu.
/raf/
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