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NA ROWER CZAS
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śląskieeko
W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY ROZPOCZĄŁ SIĘ RÓWNIEŻ
PIERWSZY PEŁNOWYMIAROWY SEZON KAJTEROZ, CZYLI
CHORZOWSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO. OD 21 MARCA
DO DYSPOZYCJI ROWERZYSTÓW JEST 460 ROWERÓW
I 46 STACJI WYPOŻYCZEŃ (SIEDEM Z NICH ZNAJDUJE SIĘ
W PARKU ŚLĄSKIM).

Dawid Markysz/EDYTOR.net

Łukasz Respondek
ajTeroz został uruchomiony wpaździerniku ubiegłego roku. Dodyspozycji użytkowników było15 stacji i150 rowerów. Przez50
dni rowery wypożyczono niemal 6000 razy, a w systemie zarejestrowało się ponad 2200 użytkowników. W tym sezonie KajTeroz
zostanie rozbudowany o 31 stacji i 310 rowerów,
wtym orowery standardowe,25 rowerów wyposażonych w fotelik dla dzieci, 40 rowerków dziecięcych, 25 tandemów i 25 rowerów familijnych typu
cargo.
– Nowe typy rowerów ułatwią podróżowanie
całej rodzinie. Od tego sezonu maluchy mogą jeździć razem z rodzicami w specjalnych fotelikach
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TYSI¢CY OSÓB
skorzystało z KajTeroz
w ubiegłym roku
Do końca listopada można wypożyczać
rowery w systemie KajTeroz

lub na dziecięcych rowerkach – mówi Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Lokalizacje stacji dostępne są w aplikacji
i na stronie: www.KajTeroz.pl. Można tam też
sprawdzić, na których stacjach znajdują się poszczególne typy rowerów. Rowery można wypożyczać izwracać nawszystkich stacjach wChorzowie.
Wyjątkiem są tu rowery dziecięce – będą one dostępne tylko na stacjach Park Róż, Park Śląski Al.
Karolinki, Park Śląski Pelikany, Park Śląski ZOO,
Park Śląski Żyrafa, Szyb Prezydent, Park Pod Kasztanami i Dolina Górnika.
– KajTeroz to nie tylko doskonały środek transportu wmieście, ale również świetny sposób naaktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną. Dzieci
mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych dla
nich rowerów, możemy je przewozić na fotelikach
lub korzystając zroweru familijnego, który jest wyposażony właweczki ipasy bezpieczeństwa. Myślę,
że nasi goście będą znich bardzo często korzystać –
mówi Marek Widuch, wiceprezes Parku Śląskiego.
Aby wypożyczyć rower, należy zarejestrować się
nastronie internetowej, poprzez aplikację KajTeroz
lub terminal stacji wypożyczeń. Należy też nakoncie wsystemie mieć co najmniej10 złotych. Pierwsze15 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne,
potem opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem –
od złotówki za pierwsze 60 minut. Tegoroczny sezon Chorzowskiego Roweru Miejskiego potrwa
do końca listopada. ■
Park Śląski

PRZED NAMI KOLEJNA EDYCJA
„ŚNIADANIA NA TRAWIE”
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZBLIŻAMY SIĘ DO PIERWSZEGO „ŚNIADANIA NA TRAWIE”. W TYM
ROKU W ROSARIUM BĘDZIEMY SPOTYKAĆ SIĘ W KAŻDĄ SOBOTĘ OD
11 MAJA DO 31 SIERPNIA. WIODĄCYM TEMATEM TEJ EDYCJI BĘDZIE
IDEA „ZERO WASTE”.
Kontynowana będzie też współpraca z Uniwersytetem SWPS oraz dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Ekospotkania”. Wśród partnerów
znajdą się Flying Tiger, które ze swoim stoiskiem zagości podczas całego cyklu oraz IKEA ze strefą
relaksu i z warsztatami. Wśród nowości znajdzie się bookcrossing, a także Noc Świętojańska i wieczorny
chill w ogrodzie różanym. W tym roku będziemy mocno zachęcać wszystkich gości do przynoszenia
własnych termicznych kubków na kawę.
(luk)

„Śniadanie na trawie” to jedna z najpopularniejszych, rodzinnych imprez Parku Śląskiego
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”
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ZNALEŹLI WIOSNĘ W PARKU ŚLĄSKIM
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Łukasz Respondek

ZAKOŃCZYLIŚMY NASZ KONKURS „SZUKAMY WIOSNY W PARKU ŚLĄSKIM”.
PRZEZ KILKA TYGODNI GOŚCIE PARKU SPACEROWALI Z APARATAMI I ROBILI
ZDJĘCIA KROKUSOM, PRZEBIŚNIEGOM, PTAKOM I WIEWIÓRKOM.
NAPŁYNĘŁO KILKASET PRAC. WYBRALIŚMY TE, NASZYM ZDANIEM,
NAJLEPSZE.

Z powodu ogromnego zainteresowania
i specyfiki nadesłanych prac, zdecydowaliśmy, że przyznamy nagrody nie w jednej
zbiorczej, a w dwóch kategoriach: ciekawe
ujęcia przyrodnicze oraz przyroda i sytuacje typowo parkowe. Zdecydowaliśmy

KATEGORIA SYTUACJE TYPOWO PARKOWE

również o przyznaniu wyróżnienia w każdej z kategorii. Największymi zwycięzcami
zostały nasze parkowe krokusy.
– Poziom był bardzo wysoki. Kolejny taki
konkurs planujemy zorganizować jesienią
– tłumaczy Anna Poraj, prezes Fundacji
Park Śląski, która była jego współorganizatorem. ■

KATEGORIA CIEKAWE UJĘCIA PRZYRODNICZE

I miejsce zajęła Celina Pawlicka. Wysłała sporo
zdjęć, ale akurat krokusy na tle Żyrafy zrobiły
na nas największe wrażenie

I miejsce zajęła Wioleta Pawlak. Przesłała
klimatyczną fotografię, a na niej oczywiście
krokusy

II miejsce zajęła Magdalena Stalmach
za zdjęcia przesympatycznego berbecia
w krokusach

II miejsca zajął Damian Cyfka. To dziki krokus
sfotografowany w weekend w okolicach
stadionu GKS-u

III miejsce zajął Adam Balon. Na jego zdjęciu
klon srebrzysty na wysokości Cichego Zakątka
i dawnej stacji kolejki wąskotorowej

III miejsce zajął Adam Pniak. Wszystkie jego
zdjęcia budzącej się do życia przyrody robiły
ogromne wrażenie

Wyróżnienie dla Grażyny Bialik i jej kwiatów
oraz ławki na tle pakowej przestrzeni

Wyróżnienie przyznano Katarzynie Świder

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

