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Rusza Jaworski Rower Miejski
Nadej?cie wiosny to dobry czas, by z samochodu przesi??? si? na… rower. Wychodz?c
naprzeciw oczekiwaniom mieszka?ców i turystów, w Jaworze rusza pierwszy w historii
miasta system roweru miejskiego. Na pocz?tek do dyspozycji b?dzie 40 rowerów
zlokalizowanych w 10 punktach na terenie miasta. Jaworski Rower Miejski wyjedzie na ulice
ju? 29 marca. Wtedy zaplanowano oficjalne uruchomienie systemu. Warto zaplanowa? sobie
czas, zabra? ze sob? smartfona, a potem ju? tylko wsi??? na rower i rusza? w drog?!
- Bardzo si? ciesz?, ?e Rower Miejski rusza w naszym mie?cie. Ten projekt dedykujemy przede
wszystkim mieszka?com Jawora, bo jak pokazuj? przyk?ady innych miast, rower to nie tylko
sposób na rekreacj?, ale równie? doskona?y ?rodek codziennego transportu. W po??czeniu z
komunikacj? publiczn?, a tak?e samodzielnie, jest ?wietn? alternatyw? dla samochodu. Licz?, ?e
jaworzanie b?d? ch?tnie korzysta? z miejskich jedno?ladów, wraz z nadej?ciem cieplejszych dni –
mówi Emilian Bera, burmistrz Miasta Jawora.
Na pocz?tek do dyspozycji mieszka?ców b?dzie 40 rowerów standardowych. Dodatkowo Gmina
Jawor pozyska?a 6 rowerów specjalnych, w tym dla osób niepe?nosprawnych (3 rowery dla dzieci i
3 dla doros?ych), które b?d? u?yczane bezp?atnie.
Rowery mo?na wypo?yczy? na jednej z 10 stacji (tzw. miejsc parkingowych), które b?d? znajdowa?
si?: przy Dworcu Kolejowym, Krytej P?ywalni „S?owianka”, w Rynku – przy Informacji
Turystycznej, na Osiedlu Przyrzecze – przy boisku ORLIK, na Osiedlu Metalowców – przy skwerze,
na Osiedlu Piastowskim – przy Klubie PIAST, a tak?e „Stary Jawor” – skrzy?owanie ul.
Starojaworska/Cukrownicza, skrzy?owanie ul. Bohaterów Getta/Struga. Od maja do ko?ca
wrze?nia funkcjonowa? b?d? dodatkowe dwie stacje sezonowe: na O?rodku Wypoczynkowym
„Jawornik” i w Park Pokoju. Projekt jest pilota?owy, dlatego w przysz?o?ci miejsca parkowania
rowerów b?d? mog?y by? zmieniane, tak aby system lepiej s?u?y? u?ytkownikom.
Op?ata za wypo?yczenie roweru wynosi? b?dzie - 1,50 z? za ka?de rozpocz?te 30 minut
u?ytkowania, nie wi?cej jednak ni? 9,- z? za dzie?, czyli po 3 godzinach system zako?czy
naliczanie op?at. Mo?na b?dzie korzysta? z roweru przez ca?? dob?, nast?pnie system zacznie
nalicza? op?at? jak za kolejne wypo?yczenie.
Samo wypo?yczenie jest niezwykle ?atwe. - Wystarczy skorzysta? ze specjalnej darmowej aplikacji
Geovelo, która umo?liwia m.in. wypo?yczenie roweru poprzez skanowanie kodu QR. Trwa to
zaledwie kilka sekund. Rower b?dzie mo?na natomiast zwróci? wpinaj?c go w elektrozamek na tej
samej lub dowolnej innej stacji wypo?ycze?. - – wyja?nia Leszek ?wiatkowski, naczelnik Wydzia?u
Promocji i Wspó?pracy Zagranicznej Urz?du Miejskiego w Jaworze.
Instrukcja uruchomienia roweru znajduje si? na ka?dym rowerze. Pomoc w zainstalowaniu aplikacji
na smartfona b?dzie mo?na uzyska? równie? w Biurze Obs?ugi Klienta Urz?du Miejskiego w
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Jaworze.
Jaworski Rower Miejski b?dzie funkcjonowa? od 1 kwietnia do 30 listopada. Wszystkim
u?ytkownikom jedno?ladów ju? dzi? ?yczymy szerokiej drogi. Do zobaczenia na trasie.
Wi?cej informacji: http://jawor.pl/jrm/
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