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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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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

W sztuce nazwa nazwą 
École de Paris (z fr. szko-
ła paryska) funkcjonuje od 
połowy lat dwudziestych 
ubiegłego wieku. Termin 
określa artystów, najczę-
ściej pochodzenia żydow-
skiego, tworzących w stoli-
cy Francji. Warto dodać, że 

większość z nich przybyła 
nad Sekwanę z Europy 
Środkowej i Wschodniej.  
 
W Gliwicach, na wysta-
wie zatytułowanej „Arty-
ści École de Paris” wciąż 
można obejrzeć prace 
kilkudziesięciu takich ar-

tystów jak m.in. Leopold 
Gottlieb, Mela Muter, 
Alicja Halicka, Mojżesz 
Kisling czy Bolesław Na-
wrocki. Do 31 lipca na 
wystawę do Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) zapra-
sza Muzeum w Gliwicach. 
 

Koniec szkoły paryskiej
Spóźnialscy fani malarstwa mają 
czas do końca lipca, by zobaczyć 
największe dzieła „szkoły paryskiej” 
w Gliwicach. 

(fot. muzeum gliwice)

...............................................................


