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Gliwicki Rower Miejski w maju
został wypożyczony 11 673 razy, a do systemu dołączyło 845 użytkowników.
Sprawdzają się zwłaszcza nowe lokalizacje stacji przeniesionych z Łabęd na plac
Mickiewicza oraz z Obrońców Pokoju na ul. Kościuszki przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

W maju ubiegłego roku, ze stacji przy Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”
skorzystano 306 razy, a z tej w dzielnicy Obrońców Pokoju 349 razy. W nowych
lokalizacjach liczba wypożyczeni wzrosła dwukrotnie. Na placu Mickiewicza rower
miejski wypożyczono 675 razy, a sprzed biblioteki centralnej - 523 razy.
Najpopularniejszymi stacjami pozostają te przy ul. Akademickiej (2 114 wypożyczeń
w maju br.), przy dworcu PKP (1 707 wypożyczeń) i przy pl. Inwalidów Wojennych (1
378 wypożyczeń).
Aby dołączyć do systemu wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej
www.gliwickirower.pl lub przy terminalu i zasilić swoje konto kwotą 10 zł. Rowery
można wypożyczać poprzez terminal, który znajduje się przy każdej stacji, lub
korzystając z aplikacji Nextbike na telefony komórkowe. Pierwsze 15 minut każdego
wypożyczenia jest darmowe. Sezon Gliwickiego Roweru Miejskiego potrwa do końca
listopada. W Gliwicach do dyspozycji jest 15 stacji GRM ze 150 rowerami, które
można pozostawić w innym mieście należącym do zintegrowanego metropolitalnego
systemu rowerowego (w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu, Tychach, Chorzowie lub w
Siemianowicach Śląskich). Operatorem GRM jest firma Nextbike Polska S.A.
Gliwickie stacje, w których można wypożyczyć i oddać rower miejski, znajdują się:
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• przy dworcu PKP (przy wejściu głównym na dworzec),
• pl. Piłsudskiego (nieopodal pomnika),
• pl. Inwalidów Wojennych (blisko kiosku),
• róg ul. Kościuszki i Zawiszy Czarnego (przy Miejskiej Bibliotece Publicznej),
• przy placu Mickiewicza (ul. Siemińskiego),
• przy ul. Kozielskiej (u zbiegu z ul. Góry Chełmskiej),
• na skwerze Dessau (przy fontannie),
• przy ul. Akademickiej (przy skrzyżowaniu z ul. B. Krzywoustego, blisko fontanny),
• przy ul. Żwirki i Wigury (przy pawilonach handlowych),
• na Sikorniku (przy ul. Sikornik, obok siłowni pod chmurką i Domu Pomocy
Społecznej),
• na os. Kopernika (ul. Gwiazdy Polarnej),
• przy ul. Poniatowskiego (nieopodal Domu Pamięci Żydów Górnośląskich),
• przy Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej,
• w Sośnicy przy ul. Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Reymonta),
• w Szobiszowicach przy ul. Lublinieckiej (w rejonie Radiostacji Gliwickiej)
Źródło: UM Gliwice
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