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Jawor z transportem publicznym. Bezp?atnie i dla
wszystkich.

20 grudnia 2017 roku zapisze si? pi?kn? kart? w historii Jawora. Tego dnia na miejskie ulice
wyjecha?y dwa autobusy linii nr 1 obejmuj?ce tras?: Stary Jawor - W?adys?awa Reymonta. Dzie?
wcze?niej po raz pierwszy zaprezentowano je mieszka?com. - Tworzymy w mie?cie zr?by
pierwszej w historii komunikacji miejskiej. Jawor si? rozwija i chcemy, aby by? przyjazny dla ludzi. –
mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.

Mi?o mi poinformowa?, ?e uruchamiamy w Jaworze pierwsz? w historii komunikacj?
publiczn?. Komunikacja miejska zostaje uruchomiona po to, by Jaworzanie, którzy maj?
trudno?ci z codziennym dojazdem do miejsc pracy, nauki, o?rodków zdrowia czy instytucji
miejskich mogli podró?owa? ?atwiej, bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Na dobry pocz?tek oddaj? do Pa?stwa dyspozycji dwa miejskie autobusy. Podró?owa?
b?dzie mo?na nimi bezp?atnie, bez konieczno?ci zakupu biletów. Trasa b?dzie obejmowa?
8 kursów w dni powszednie i dwa kursy w soboty, niedziel? i ?wi?ta.
Do tej pory w Jaworze transportu publicznego nie by?o. Zaczynali?my praktycznie od zera
wiedz?c, ?e komunikacja jest w naszym mie?cie potrzebna i d?ugo oczekiwana.
Geograficznie miasto jest mocno rozci?gni?te. Najdalej usytuowany jego punkt oddalony
jest o 8 km od centrum. To sporo, bior?c po uwag? ma?e dzieci, niepe?nosprawnych czy
seniorów. Dodatkowo w ostatnim czasie w Jaworze powsta?a specjalna strefa
ekonomiczna, nap?ywaj? pierwsi pracownicy i nowi mieszka?cy. W mie?cie zauwa?a si?
wzmo?ony ruch samochodowy, ulice s? zakorkowane, w centrum brakuje miejsc
parkingowych.
Dlatego zdecydowa?em o wprowadzeniu w Jaworze bezp?atnej komunikacji miejskiej.
Argumentów za darmowymi przejazdami jest wiele. Maj? by? u?atwieniem dla ró?nych grup
mieszka?ców: seniorów, którzy chc? dosta? si? do przychodni zdrowia czy na zakupy,
dzieci i m?odzie?y doje?d?aj?cych do szkó? czy pracowników jaworskich zak?adów pracy.
Dodatkow? korzy?ci? ma by? ograniczenie ruchu ko?owego w centrum, co ma wp?yn?? na
jako?? powietrza. Co wi?cej jestem przekonany, ?e w znacznym stopniu u?atwi to naszym
mieszka?com dost?p do edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
Na pocz?tek uruchomiona zostanie linia nr 1, która skomunikuje dwie skrajne cz??ci
miasta: od Starego Jawora, przez centrum, do wylotu w kierunku Bolkowa. Kursy zosta?y
zaplanowane od godzin porannych, do pó?nych godzin popo?udniowych. W przysz?o?ci
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planujemy rozwija? tabor o kolejne bezp?atne po??czenia i zwi?ksza? liczb? przejazdów.
Obiecywa?em, ?e Jawor b?dzie przyjazny mieszka?com i to staje si? faktem. Uruchomienie
komunikacji publicznej to du?y krok w kierunku poprawy jako?ci ?ycia w naszym mie?cie.
Wierz?, ?e podró? miejskim autobusem spe?ni Pa?stwa oczekiwania i u?atwi codzienne
?ycie. To tak?e okazja, aby zmieni? swoje przyzwyczajenia i z samochodu osobowego
przesi??? si? do miejskiego autobusu, do czego serdecznie Pa?stwa zach?cam.
?ycz? wszystkim mi?ego podró?owania!
Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora
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