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ЈКП „Паркинг сервис“ започело је нову сезону акције „Паркирај
и бициклирај“ традиционалном вожњом бициклима око Аде
Циганлије уз представљање 110 нових бицикала за одрасле и
иновацију акције – дечје бицикле, који ће убудуће бити
саставни део ове акције. Уз ову новину, возачи ће моћи, по
основу једног паркираног аутомобила, да бесплатно преузму чак
четири бицикла – два бицикла за одрасле и два бицикла за своје
најмлађе. Отварању нове сезоне присуствовали су заменик
градоначелника Београда Горан Весић и директор ЈКП „Паркинг
сервис“ Београд Андрија Чупковић.

У овогодишњој осмој сезони акције „Паркирај и бициклирај”,
„Паркинг сервис” је на паркиралиштима „Ада Циганлија“, „Милан
Гале Мушкатировић”, као и у гаражи „Обилићев венац”, обезбедио
за кориснике 100 дечјих бицикала и то 50 за девојчице и 50 за
дечаке. Бицикли су намењени за узраст школске деце, који знају
да возе без помоћних точкова.

Заменик градоначелника Горан Весић истакaо је да је ова акција
прави показатељ како једно градско предузеће попут „Паркинг
сервиса” може да да свој допринос у поправљању квалитета
живота у граду.

– Поред Аде Циганлије, ова акција спроводи се и на
паркиралиштима на Обилићевом венцу и код Спортског центра
„Милан Гале Мушкатировић”. Подсетићу да смо 2017. године имали
око 10.000 коришћења ових бицикала, прошле године је тај број
нарастао на 34.000 што говори да су грађани добро прихватили
нашу идеју. Ми за један аутомобил који се овде паркира, што
кошта 150 динара дневно, дајемо на коришћење два бицикла за
одрасле и два бицикла за децу. По реду људи који чека на
добијање бицикала види се да ова акција и те како има смисла и
да је добро прихваћена – рекао је Горан Весић.

Директор ЈКП „Паркинг сервис” Андрија Чупковић је подсетио да
ће акција „Паркирај и бициклирај” трајати од данас па све до
1. новембра.

- Позивамо све грађане да у још већем броју користе бицикле
које смо набавили и подсећамо да је ову могућност могуће
искористити и на паркиралиштима на Обилићевом венцу, код
Спортског центра „Милан Гале Мушкатировић” и Сава центру. Зато
позивам возаче да паркирају своја возила и користе
алтернативне видове превоза – казао је Чупковић.

Сви они који паркирају возила у гаражи „Обилићев венац“ и на
паркиралиштима „Ада Циганлија“, „Милан Гале Мушкатировић“ и
„Сава центар“, у оквиру акције „Паркирај и бициклирај“ бицикле
могу да преузму на привремено коришћење сваког дана, у времену
од 09 до 21 час.

Унапређењем акције „Паркирај и бициклирај“, „Паркинг сервис“
показује своју бригу о породици, пружајући и великима и малима
могућност да уживају возећи бицикл. Акција „Паркирај и
бициклирај“ из године у годину све више доприноси рекреацији
суграђана, очувању животне средине и развоју бициклистичког
саобраћаја и само је још један показатељ значаја оваквих
активности за наше друштво и околину.

