


Jeœli odstawiasz w k¹t swój jednoœlad z powodu
niesprzyjaj¹cej pogody czy pierwszych przymrozków
i z ciê¿kim sercem rezygnujesz z codziennej dawki ruchu,
radoœci i szybkich dojazdów, to wiedz, ¿e mo¿esz to zmieniæ.
Zastosowanie siê do kilku prostych rad pozwoli Ci

cieszyæ siê jazd¹ na rowerze przez ca³y rok.

Zadbaj o siebie:
eNie potrzebujesz zimowych 

strojów rowerowych z górnej 
pó³ki, wystarczy Twój codzien-

ny ubiór wzbogacony o ciep³y sweter, polar b¹dŸ dobr¹ kurtkê. 
Wa¿ne, aby strój chroni³ przed wiatrem.

eCiep³e i nieprzewiewne rêkawice, czapka i szalik to zestaw obo-
wi¹zkowy (d³onie i g³owa marzn¹ najszybciej).

eNie przesadzaj z iloœci¹ warstw w ubiorze "na cebulkê". Ubrania nie 
powinny krêpowaæ ruchów.

eCo za du¿o i za ciep³o, to niezdrowo. Po kilku minutach peda³owania 
rozgrzejesz siê na tyle, by zapomnieæ o ch³odzie odczuwanym
w pierwszej chwili.

Zadbaj o rower:
eW zimie najlepiej sprawdza siê 

rower miejski z wewnêtrznymi 
przerzutkami, hamulcami oraz 

dynamem w piaœcie. W takich rowerach osprzêt chroniony jest przed 
trudnymi warunkami pogodowymi i sol¹.

eB³otniki i sprawne oœwietlenie – Twój jednoœlad tak¿e potrzebuje 
pakietu obowi¹zkowego.

eObni¿ siode³ko, to zapewni Ci wiêksz¹ stabilnoœæ jazdy, a w razie 
utraty równowagi bêdziesz móg³ podeprzeæ siê nog¹.

eSzczególn¹ uwagê poœwiêæ ³añcuchowi. Smaruj go regularnie, naj-
lepiej oliw¹ przeznaczon¹ do trudnych warunków (do kupienia
w sklepach rowerowych).

eParkuj¹c pod chmurk¹ warto zabezpieczyæ siode³ko przed deszczem
i œniegiem. Wystarczy zwyk³a reklamówka.

eNa lód bardzo dobre s¹ opony z kolcami – szczególnie wa¿na jest 
przednia gdy¿ trudniej opanowaæ jej poœlizg.

Ruszaj w drogê bezpiecznie:

eZwolnij - to przede wszystkim. Do tego utrzymywanie sta³ego, 
umiarkowanego tempa zwiêkszy bezpieczeñstwo jak i zaoszczêdzi 
Twoj¹ energiê.

eNie wykonuj gwa³townych manewrów skrêtu, a przy hamowaniu 
pamiêtaj, by robiæ to delikatnie, u¿ywaj¹c tylnego hamulca.

eAby zwiêkszyæ stabilnoœæ roweru, trzymaj swoj¹ sylwetkê prosto.
eW celu poprawy przyczepnoœci obni¿ nieco ciœnienie w oponach.
eGdy pada œnieg lub jest go³oledŸ masz prawo jechaæ po chodniku – 

pamiêtaj wówczas o ustêpowaniu pierwszeñstwa pieszym.

Zim¹ jeŸdzimy wolniej i ostro¿niej,
ale z równie du¿¹ radoœci¹,

a czasem jeszcze wiêksz¹ satysfakcj¹.
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