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Zespół Gang Olsena powstał w klubie 
Pulsar w Rudzie Śląskiej w 1988 roku. 
Już sama nazwa grupy sugerowała 
charakter i „założenia programowe” 
Gangu: bawić siebie i publiczność! 
Bezprecedensowa formuła koncer-
tów, bigbandowy klimat oraz emanu-
jąca ze sceny radość grania sprawiły, 
że Gang Olsena jest entuzjastycznie 
przyjmowany na każdym koncercie. 
Zespół, jako jeden z nielicznych, jest 
zapraszany co roku na organizowany 

przez Jurka Owsiaka „Przystanek Wo-
odstock”, oraz jest obecny na wszyst-
kich dużych imprezach bluesowych i 
rockowych w kraju (Olsztyńskie Noce 
Bluesowe, Rawa Blues, festiwale w 
Brodnicy, Bolesławcu, Jarocinie, Po-
znaniu i... Piknik Country w Mrągo-
wie).

Support: Debris of Blues.
Start, 29 lipca (piątek), godz. 19. 
Śląskie Rancho, ul. Webera 18

Tegoroczne lato raczej nas 
nie rozpieszcza, a nie każdy 
przecież na letnią kanikułę 
może wybrać się w tropiki. 
Nutkę egzotyki poczujemy 

Powiew egzotyki w sercu miasta
Do końca lipca przed zabrzańskim Platanem można oglądać wystawę zdjęć National Geographic w formacie 3D

Większość zdjęć została wykonana w Egipcie. Na foto-
grafiach uwieczniono codzienne życie mieszkańców, za-
bytki i cuda miejscowej kultury oraz unikatową przyrodę.

odwiedzając wystawę zdjęć 
National Geographic przez 
Platanem. Wchodząc otrzy-
mamy okulary do oglądania 
w trójwymiarze, formacie, w 

którym zdjęcia są wykonane. 

Dzieci i młodzież mogą 
wziąć udział w specjal-
nych warsztatach or-
ganizowanych przez 
Centrum Edukacji 
Obywate lsk ie j . 
Wstęp na wysta-
wę i warsztaty 
jest wolny. Kto 
jeszcze na niej 
nie był, musi się 
pospieszyć, bo 
można ją oglą-
dać do końca lip-
ca. Kolejnym przy-
stankiem będzie 
Wrocław.
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Bluesowe klimaty 
w środku wakacji

Gang Olsena będzie kolejną gwiazdą Muzycznego Lata

Po pląsach w rytmie disco-polo (Fanatic) i mariażu popu z hip-
-hopem, stałych bywalców imprez w ramach Muzycznego Lata, 
czeka zmiana stylu. Główne danie złożone z bluesa przyprawio-
ne rockową nutą, zaserwuje nam Gang Olsena.

Kolejowy szlak 
przyciągnie turystów?

Od kopalni do kopalni na rowerze. Na razie sprawdzają trasę

Organizatorzy nie  zapomnieli 
o atrakcjach dla najmłodszych

Pomysłodawcą eska-
pad kolejowym szla-
kiem od kopalni sre-
bra w Tarnowskich 
Górach do zabrzań-
skiej kopalni Guido 
jest poseł Tomasz 
Głogowski (PO). Ko-
lejowy szlak ma w 
niedalekiej przyszło-
ści stać się magne-
sem dla turystów. 

Trasa, której nadano roboczą 
nazwę „Od kopalni do kopal-

ni” liczy ok. 35 km i przebie-
ga  od Zabytkowej Kopalni 
Srebra w Tarnowskich Górach 
przez Laryszów, Miedary, 
Wilkowice, Zbrosławice, Ka-
mieniec, Konary, Wieszową, 
Grzybowice, Mikulczyce do 
kopalni Guido. 

- Tą trasą będziemy jeździć 
docelowo. Podczas pierw-
szego, testowego przejazdu 
ruszyliśmy ośmiokilometro-
wym traktem od Zbrosławic 
do Grzybowic wzdłuż starego 
nasypu kolejowego - wyjaśnia 
Tomasz Głogowski. 

Projekt „Wędrujemy kolejo-
wym szlakiem” organizowany 
jest przez Fundację Promocji 
Gmin Polskich w partnerstwie 
z PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i adresowany jest do 
jednostek samorządu teryto-
rialnego. Program polega na 
nieodpłatnym przekazaniu  
na rzecz gmin nieczynnych 
linii kolejowych i budowie 
na nich tras do uprawiania 
turystyki pieszej, rowerowej, 
konnej, a tam, gdzie jest to 
możliwe wykorzystanie zabyt-
kowych pojazdów szynowych. 
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Naczelnik wydziału geodezji przekazał posłowi 
mapę ścieżek rowerowych na terenie Zabrza


