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Oddajemy do Państwa rąk pierwszy
numer miesięcznika, informatora kulturalno-społecznego. Pisma o ludziach
i dla ludzi – mieszkańców Żar, którym
nieobce są wzniosłe słowa kultura
i sztuka. Bez obaw, patetycznie nie będzie! Na łamach tej publikacji chcemy
mówić o tym, co było, co będzie i o tym,
co ważne. Podpowiemy, jak można
w Żarach spędzić czas, bo śmiem twierdzić, że nudzić się tu nie można, zresztą
ocenicie to sami.
Kalendarzową jesień, choć za oknem
jeszcze słońce, rozpoczną obchody
święta miasta – Dni Żar, poprzedzone Międzynarodowymi Plenerowymi
Spotkaniami ze Sztuką. Żary wypełnią
się wyśmienitymi artystami, a w eterze wyczuwalny będzie duch kultury,
który miasta nie opuszcza, zaryzykuję
stwierdzenie – jest przez mieszkańców
dopieszczany. Czekają Was wystawy,
ciekawe seanse, ważne wydarzenia kulturalne, ale i odpowiadające na potrzeby mieszkańców akcje społeczne. Zapraszam do kontaktu przez nasz profil
na Facebooku – INFO ŻARY, mailowo
lub osobiście w siedzibie żarskiej Biblioteki. Zgłaszajcie ciekawe inicjatywy
kulturalno-społeczne, które warto upowszechnić. Pozostaje mi tylko życzyć
miłej lektury!
Arkadiusz Prokopowicz
Redaktor Naczelny

Aktualności
z Miasta
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SIERPIEŃ 2015
Pierwsze żarskie kino letnie już za nami. Były
bajki dla dzieci i filmy dla dorosłych. Przez trzy
piątkowe wieczory seanse filmowe na żarskim
rynku cieszyły się dużym zainteresowaniem.

© URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

Bezpłatne porady prawne
Od 26.08.2015 roku mieszkańcy naszego miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie
Miejskim w Żarach. Porady odbywać się będą
w każdą środę w godzinach 13:30- 14:30.
W celu umówienia się na spotkanie z radcą
prawnym prosimy o kontakt pod numerem
telefonu: 721 946 070.

Festyn
„Ważna Mama,
Ważny Tata”

Cel festynu:
Festyn odbywa się z okazji 5. rocznicy powstania Ośrodka Adopcyjnego Lubuskiego Ruchu na
Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”. Głównym celem jest
rozpropagowanie idei rodziny, w tym rodziny
wielodzietnej, rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego. Chcemy też zmienić wizerunek rodziny
wielodzietnej oraz zastępczej w środowisku.
Zaplanowane atrakcje: występy zespołów; konkursy dla restauratorów, piekarzy, cukierników;
konkurs otwarty „Moje nietypowe hobby”; występ kabaretu „Słoiczek po cukrze”; wspólna zabawa: Glinoludy, ścianka wspinaczkowa; dmuchany zamek.

5 września 2015 godz. 11.00-17.00
park Al. Jana Pawła II
Przez cały czas trwania festynu czynne będą
stoiska organizacji pozarządowych, z różnymi atrakcjami i ciekawymi sposobami
na wspólne spędzenie czasu całej rodziny:
warsztaty decoupage’u dla dzieci i rodziców; kolorowanki łużyckie (i nie tylko); zabawy ruchowe dla mamy, taty i całej gromady; warsztaty dekoracyjne
kamieniami
i koralikami; warsztat barwienia soli; różnorodne gry dla dzieci, zabawy z klaunem i wielkimi
bańkami mydlanymi, warsztat dla rodziców: jak
się bawić zabawkami? Namiot zainteresowań.
Chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnego
poradnictwa i badań zwierząt, a także obejrzeć
pokazy: ratownictwa, chemiczne, grupy rekonstrukcyjnej Star Wars, taneczny dzieci, zumby,
sztuk walki i technik piłki nożnej. Zaprezentujemy też pokaz na symulatorze wypadków, ratownictwo medyczne, sprzęt policyjny i pożarniczy.
Zorganizujemy wycieczkę do Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Podczas całego festynu
będzie możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów
z różnych dziedzin. Zapraszamy na przekąski:
darmową watę cukrową, popcorn oraz kiełbaski z patelni.
ORGANIZATOR
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”
we współpracy ze Starostą Powiatu Żarskiego
i Burmistrzem Miasta Żary oraz organizacjami
pozarządowymi naszego rejonu, przy pomocy
KPP w Żarach, KP PSP w Żarach.

Urząd
Miasta Żary
ŻARY, ul. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00
www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl
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© URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

Wiaty przystankowe PRZY ul. Ułańskiej i Lotników
Przy ul. Ułańskiej i Lotników na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Żarach w lipcu tego roku zostały
zamontowane wiaty przystankowe. Zapraszamy do korzystania.
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PROFILAKTYCZNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY
Od 1 września b.r. Urząd Miejski w Żarach planuje rozpoczęcie realizacji programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania próchnicy. Program skierowany jest do uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 3, 5, 8 i 10 w
Żarach. W ramach programu lekarze stomatolodzy wyłonieni w drodze konkursu ofert przeprowadzą:
• spotkania edukacyjno-informacyjne
dla rodziców/opiekunów dzieci,
• diagnostyczne badania stomatologiczne dzieci wraz
z dokonaniem oceny stanu jamy ustnej oraz zgryzu,
• sesje nadzorowanego szczotkowania zębów
z uwzględnieniem pierwszych zębów trzonowych.
Ponadto lekarze przekażą pisemną informację rodzicom/
opiekunom o stanie uzębienia dziecka oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Przewidywany termin zakończenia programu
15 grudnia 2015 r.

07:40 Sz

06:35 b
22:35 bm

509: ZIELONOGÓRSKA CERAMIK
przez ŻARY PADEREWSKIEGO

514: ZGORZELECKA
przez ŻARY PADEREWSKIEGO

- kursuje w soboty
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych i w dniu 25 XII
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
   poza 02.05

6
b

OZNACZENIA KURSÓW:

04:42 b
07:07 Sz
09:07 F
11:52 b
13:47 F
16:22 b
18:27 Fm

506: ZGORZELECKA
przez ŻARY MONIUSZKI,
ŻARY KATOWICKA I

06:35 b
22:35 bm

04:42 b
10:37 b
12:42 b
20:42 bm

SOBOTY

14:36 b

07:47 Sz6
11:52 b
16:22 b

06:35 b
22:35 bm

04:42 b
11:52 b
16:22 b

14:36 b

10:37 b
12:42 b
20:42 bm

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Rozkład ważny od: 20.07.2015

m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała

14:36 b

05:37 F
07:47 Sz6
10:37 b
12:42 b
15:17 F
17:27 F
20:42 bm

DNI ROBOCZE

ŻARY LOTNIKÓW

Linia:

Odjazdy:

FENIKS V Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Pionierów 8
Dyżurny Ruchu 68 4794468

Rozkład Jazdy
Autobusów

07:38 Sz

509: ZIELONOGÓRSKA CERAMIK
przez ŻARY PADEREWSKIEGO

- kursuje w soboty
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych i w dniu 25 XII
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
   poza 02.05

6
b

OZNACZENIA KURSÓW:

04:40 b
07:05 Sz
09:05 F
11:50 b
13:45 F
16:20 b
18:25 Fm

506: ZGORZELECKA
przez ŻARY MONIUSZKI,
ŻARY KATOWICKA I

04:40 b
10:35 b
12:40 b
20:40 bm

SOBOTY
07:45 Sz6
11:50 b
16:20 b

04:40 b
11:50 b
16:20 b

10:35 b
12:40 b
20:40 bm

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Rozkład ważny od: 20.07.2015

m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała

05:35 F
07:45 Sz6
10:35 b
12:40 b
15:15 F
17:25 F
20:40 bm

DNI ROBOCZE

ŻARY UŁAŃSKA

Linia:

Stanowisko 7

FENIKS V Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Pionierów 8
Dyżurny Ruchu 68 4794468
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12:58 Sz

11:13 b

505: ZAWISZY CZARNEGO
ŻARY PARTYZANTÓW SZKOŁA

508: ZAWISZY CZARNEGO
przez ŻARY SZPITALNA

- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych i w dniu 25 XII
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
   poza 02.05
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

b

OZNACZENIA KURSÓW:

04:48 b
07:13 F
09:48 b
15:33 Sz
22:38 bm

504: ZAWISZY CZARNEGO

z

S
Y

12:45 b

14:33 Sz

06:33 b
08:18 Sz
14:28 Y
20:48 bm

DNI ROBOCZE

12:45 b

06:33 b
20:48 bm

11:13 b

04:48 b
09:48 b
22:38 bm

12:45 b

06:33 b
20:48 bm

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Rozkład ważny od: 20.07.2015

- kursuje w dni nauki szkolnej
- kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich
i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
- nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała

11:13 b

04:48 b
09:48 b
22:38 bm

SOBOTY

ŻARY UŁAŃSKA

Linia:

Stanowisko 5

FENIKS V Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Pionierów 8
Dyżurny Ruchu 68 4794468

Rozkład Jazdy
Autobusów

04:21 b
09:31 F
16:41 F

05:17 b

503: MIROSTOWICE DOLNE
ŻARY AL. WOJSKA POLSKIEGO I,
ŻARY KUNICE HUTA

504: KUNICE HUTA

6
7
b

- kursuje w soboty
- kursuje w niedziele
- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień
Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII

13:17 b

07:31 b
12:16 b
18:28 bm

09:08 F
18:13 S

21:17 bm

08:36 F
15:21 b
20:21 bm

12:48 S

06:48 Sz
14:23 b
19:08 Sz

05:17 b
21:17 bm

04:21 b
10:01 Cob
15:21 b
20:21 bm

08:38 6
14:23 b

SOBOTY

- kursuje w soboty, niedziele i święta
- kursuje w dni robocze od poniedziałku
do piątku poza 02.05
m - nie kursuje wdniach 24 i 31.XII

C
F

06:33 F
15:28 F

502: KUNICE HUTA
przez ŻARY SPORTOWA

OZNACZENIA KURSÓW:

04:58 F
10:38 F
15:38 F

501: KUNICE HUTA
ŻARY AL. WOJSKA POLSKIEGO

05:38 F
11:38 b
17:28 F

DNI ROBOCZE

ŻARY UŁAŃSKA

Linia:

Stanowisko 6

FENIKS V Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Pionierów 8
Dyżurny Ruchu 68 4794468

o
S
z

05:17 b
21:17 bm

04:21 b
10:01 Cob
15:21 b
20:21 bm

07:58 7
14:23 b

13:17 b

07:31 b
12:16 b
18:28 bm

11:38 b
16:28 Cob

- kursuje dodatkowo 2 maja
- kursuje w dni nauki szkolnej
- nie kursuje w piątek po dniu
Bożego Ciała

13:17 b

07:31 b
12:16 b
18:28 bm

11:38 b
16:28 Cob

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Rozkład ważny od: 20.07.2015
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Dni Żar
28-30 sierpnia 2015

piątek - 28 sierpnia
godz. 20.30 - GRZEGORZ
HYŻY z zespołem
- koncert
godz. 22.30 - Muzyka
elektroniczna
w wykonaniu Studia
Decybelle z Żar
sobota - 29 sierpnia
godz. 12.00 - II Wojewódzki
Przegląd Zespołów
Ludowych o nagrodę
Burmistrza Miasta Żary
godz. 16.00 - „Odbijanie zakładników z użyciem
śmigłowca” - pokaz
- Miejska Orkiestra Dęta ŻDK - koncert
- COCTAIL BOYS – Disco Rock - koncert
godz. 20.30 – zespół CURLY HEADS - koncert

niedziela - 30 sierpnia
godz. 14.00 - chór
Żaranie ŻDK
godz. 14.40 - pokazy
rycerzy
godz. 15.15 - zespoły
rockowe ŻDK
godz. 16.30 - pokazy rycerzy
godz. 17.20 - piosenki z duszą w wykonaniu
zespołu BEMOLE ŻDK
godz. 18.40 - zespół TRAKTAT – koncert
godz. 19.30 - zespół DRAGONFLY - koncert
godz. 20.30 - zespół COMA - koncert
Mała scena – park przy ul. Jana Pawła II
sobota - 29 sierpnia
godz. 15.00 - 19.00 - warsztaty kulinarne dla dzieci
- akcja książka za książkę - MBP Żary
- konkursy literackie dla dzieci
godz. 16.00 - sekcja wokalna ŻDK - koncert
niedziela - 30 sierpnia
godz. 15.00 - 19.00 - akcja książka za książkę - MBP Żary
- konkursy literackie dla dzieci - MBP Żary
godz. 16.00 - „Tajemnice niezwykłego miasta”
spektakl ekologiczny dla dzieci
godz. 17.00 - występy Teatrów Tańca i zespołów
tanecznych ŻDK
niedziela - 30 sierpnia - Hotel i Restauracja Janków w Żarach
godz. 10.00 - Okręgowy Turniej Par w brydżu
sportowym Dni Żar 2015, XVIII Memoriał
im. Zygmunta Kalinowskiego o Puchar Burmistrza
WSPÓŁORGANIZATORZY:

Kino
Pionier
ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl

Żyć nie umierać – 16:00, 20:00
Czego dusza zapragnie – 18:00
Żyć nie umierać - Bartek (Tomasz Kot), niegdyś wzięty aktor, teraz zabawiacz
publiczności w popularnym telewizyjnym show, dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory. Według lekarza zostały mu zaledwie trzy miesiące życia. Bartek
postanawia maksymalnie wykorzystać ten czas, uporządkować swoje sprawy,
naprawić błędy życiowe i pogodzić się z ukochaną córką. Wierzy, że nie ma
takiej sytuacji, z której nie byłoby jakiegoś wyjścia i zaskakując najbliższych
pogodą ducha i poczuciem humoru - stara się zmienić bieg losu i przekonać
Najwyższego Scenarzystę, aby jego historia zakończyła się happy endem.

Żyć nie umierać – 15:00, 21:00
Czego dusza zapragnie – 17:00
Nimfomanka cz.1 - 19:00 DKF
Żyć nie umierać – 16:00, 20:00
Czego dusza zapragnie – 18:00
Czego dusza zapragnie - Zwyczajny z pozoru nauczyciel gimnazjum, Neil
Clarke odkrywa w sobie magiczne moce. Wystarczy, że ruszy małym palcem, a
wszystko co sobie wymyśli staje się faktem. Może poprawić ciut niedoskonałości
swego ciała, zmienić wrednych uczniów w stadko potulnych baranków i sprawić,
że jego pies zacznie gadać ludzkim głosem, chociaż akurat tego posunięcia może
wkrótce pożałować. Przede wszystkim zaś Neil sprawi, że kobieta jego życia zamiast traktować go jak nieszkodliwego frajera, dostrzeże w nim „wszystkie możliwe twarze Grey’a”. Skromny dotąd i niepozorny Neil Clarke wkrótce przekona
się, że magiczne moce to nie żarty i trzeba bardzo ostrożnie się z nimi obchodzić,
szczególnie, że znajdą się złoczyńcy chętni wykorzystać je dla swoich celów.

Żyć nie umierać – 16:00, 18:00
LOVE – 20:00
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Żyć nie umierać – 15:00, 17:00
Nimfomanka cz. 2 – 19:00 DKF
LOVE – 21:00
Żyć nie umierać – 16:00, 18:00
LOVE – 20:00

Barbie: Rockowa księżniczka – 15:30
Karbala – 17:00, 19:00
LOVE – 21:00
Barbie: Rockowa księżniczka - W tym przepełnionym bitami musicalu, Barbie jako Courtney, współczesna księżniczka, zmierzy się z nie lada wyzwaniem
– zamieni się miejscami z Eriką, słynną gwiazdą rocka. Te dwa zupełnie różne
światy zmieszają się, kiedy księżniczka Courtney trafi na Obóz Gwiazd POP,
podczas gdy gwiazda rocka Erika zostanie wysłana na Obóz dla Księżniczek.
Oba rywalizujące obozy będą starały się naprawić błąd, gdy tymczasem Courtney i Erika zaczną dostosowywać się do światów, których wcześniej nie znały.
Co więcej, światy te wydadzą im się fascynujące, dziewczynki znajdą nowych
przyjaciół i przeżyją przygody, na jakie nie miałyby wcześniej szans. Kiedy
jednak zdadzą sobie sprawę, że festiwalowi, w którym rywalizują oba obozy,
grozi zamknięcie, pokonają wszelkie trudności i różnice, by wspólnie walczyć o
jedną sprawę. Odnajdą swoje własne głosy i udowodnią, że wszystko jest możliwe, kiedy tylko zaufasz marzeniom.

Barbie: Rockowa księżniczka – 13:30
Karbala – 15:00, 17:00
Taxi Teheran – 19:00 DKF
Love – 21:00
Barbie: Rockowa księżniczka – 15:30
Karbala – 17:00, 19:00
LOVE – 21:00
Klub włóczykijów – 16:00
Karbala – 18:00, 20:00

Klub włóczykijów – 15:00
Karbala – 17:00, 21:15
Amy – 19:00 DKF
Klub włóczykijów - Kornel Kiwajło i jego przyjaciel Max myśleli, że to będą
najnudniejsze wakacje ich życia. Wszystko zmieniła jednak nieoczekiwana
wizyta wuja Dionizego, który dowiedział się o wielkim rodzinnym skarbie.
Pod przewodnictwem chłopców Klub włóczykijów wyrusza w podróż pełną
ekscytujących wydarzeń i niezwykłych postaci. Sprawy komplikują się, gdy na
drogocenny trop wpadają również przebiegli przestępcy - Dr Kadryll (Karolak)
i jego niezdarny pomocnik Wieńczysław Nieszczególny (Mecwaldowski). Rozpoczyna się szalony wyścig z czasem. Taka przygoda zdarza się raz w życiu!

Klub włóczykijów – 16:00
Karbala – 18:00, 20:00

Klub włóczykijów – 16:00
Król życia – 18:00, 20:00

Król życia - Edward jest najeżony, zaimpregnowany na otaczający go świat.
Wszystko go denerwuje. Jakby chodził ciągle w za ciasnych butach. Złośliwy
dla żony, niecierpliwy dla córki, prawie nie ma czasu dla swego starego ojca.
Któregoś dnia ulega groźnemu wypadkowi. W wyniku niespodziewanych
zdarzeń porzuca swoje dotychczasowe życie, by na nowo odkryć żonę, córkę
i otaczający go świat. Zaczyna być szczęśliwy i dostrzegać ludzi i rzeczy, które
przecież ciągle go otaczały. Podobno szczęście jest zaraźliwe na odległość 800
metrów. Na to wygląda, bo główny bohater roztacza taką pozytywną aurę.
Edward nigdzie nie wyjeżdża, nie ucieka w podróż dookoła świata, nie jedzie
do Amazonii. Mieszka w tym samym mieszkaniu, chodzi tym samym chodnikiem, spotyka tych samych ludzi, ale wszystko jest inne.

Klub włóczykijów – 15:00
Król życia – 17:00, 21:00
Timbuktu – 19:00 DKF
Klub włóczykijów – 16:00
Król życia – 18:00, 20:00

Sport
Rekreacja
MOSRiW
ŻARY, ul. Telemanna 1
tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl
1-18 września 2015
W związku z zaplanowaną przerwą techniczną
pływalnia „Wodnik” będzie nieczynna.
Nowe atrakcje na basenie już wkrótce…
GROTA SOLNA będzie na antresoli – wejście
od hali basenowej. W grocie znajdą się 2 tężnie
solankowe, podświetlone ściany i sufit pokryte
kryształami soli, w pomieszczeniu będzie można
relaksować się słuchając muzyki relaksacyjnej.
14-OSOBOWA WANNA SPA będzie umiejscowiona pomiędzy basenem sportowym a rekreacyjnym.

26 września 2015
Obchody 15-lecia Pływalni WODNIK – w tym
dniu dla klientów pływalni zapewnimy dodatkowe atrakcje.

Miejska Biblioteka
Publiczna
ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36
www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl
LATO W BIBLIOTECE

© MBP Żary

„W siedem tygodni dookoła świata” – pod takim hasłem Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach organizował zajęcia
dla dzieci w lipcu i sierpniu. Uczestnicy zajęć
z pomocą bibliotekarek poznawali kulturę,
zwyczaje i ciekawostki związane z większością
państw na Ziemi. W ramach akcji wakacyjnej
Biblioteka powadziła również zajęcia w Salonie
Wystaw Artystycznych ŻDK oraz w każdym tygodniu jeden dzień spędzała w Parku Miejskim
przy Al. Jana Pawła II, biorąc udział w imprezach sportowych pod hasłem „Gry i zabawy
naszych dziadków”, organizowanych przez Łużyckie Stowarzyszenie ArtystycznoKulturalne
„Żaranin”.
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mobilny punkt biblioteczny na dniach żar
Zapraszamy serdecznie mieszkańców do Mobilnego Punktu Bibliotecznego, który zorganizujemy podczas obchodów Święta Miasta w dniach
29-30 sierpnia. Oprócz zapoznania się z codzienną ofertą Biblioteki mieszkańcy będą mieli okazję pierwszy raz u nas w mieście uczestniczyć
w akcji Książka za Książkę, polegającej na przyniesieniu książki z domowej biblioteczki, którą już przeczytaliśmy i wymianie na książkę
przyniesioną przez kogoś innego. Natomiast
najmłodsi żaranie będą mieli okazję do uczestniczenia w grach i zabawach prowadzonych
przez bibliotekarzy.
5-6 września - narodowe czytanie
W dniach 5-6 września Biblioteka organizuje akcję Narodowe Czytanie, w ramach ogólnopolskiego eventu pod patronatem Prezydenta RP.
Podczas tegorocznej edycji imprezy spotkamy
się w żarskich marketach, by wspólnie, czytać
„Lalkę” Bolesława Prusa. Podczas spotkania będzie
możliwość
otr zyma nia
pamiątkowego Exlibrisu
na przyniesionych z domu
książkach,
przekazanego Bibliotece
przez Kancelarię Prezydenta RP.
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12 oraz 19 września w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa odbędzie się cykl imprez, m.in.
wycieczka połączona z grą miejską, polegającą
na znalezieniu gadżetów i miejsc związanych
z dziełami sztuki i rzemiosła, wywiezionymi
z Żar w okresie wojennym i tuż po nim – do tej
pory nieodnalezionych. Grę miejską prowadził
będzie znany z programów telewizyjnych historyk zaprzyjaźniony z Biblioteką Rafał Szymczak.
Oprócz tego zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym polegającym na odnalezieniu w domowym archiwum
zdjęć Żar sprzed lat i zestawieniu ich ze zdjęciami współczesnymi.

WYSTAWY
W dniach 15 września – 10 października dziesięciolecie działalności świętować będą Warsztaty
Terapii Zajęciowej, z tej okazji wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach
zapraszamy Państwa do Galerii Exlibrisu na
I piętrze Biblioteki, gdzie zaaranżowana zostanie wystawa rękodzieła artystycznego i prac plastycznych uczestników warsztatów połączona
z prezentacją działalności WTZ.
Także we wrześniu na parterze Biblioteki, w tzw.
Galerii Kolebka mieszkańcy miasta będą mieli
okazję zapoznać się różnego rodzaju pracami
plastycznymi wykonanymi przez najmłodszych
żaran podczas trwających blisko dwa miesiące
zajęć wakacyjnych organizowanych przez MBP.

Przypominamy o ogólnopolskiej akcji,
w której nasza Biblioteka bierze udział
– Kultura na Widoku. Na korytarzach Biblioteki ustawiliśmy tablice, które pełnią funkcję wirtualnych regałów, z których przy użyciu telefonów, smartfonów
i tabletów można bezpłatnie pobrać ponad
900 utworów (filmów, muzyki, książek, gier
i archiwaliów) za darmo! Celem akcji jest
promowanie legalnych źródeł w Sieci.

Muzeum Pogranicza
Śląsko-Łużyckiego
ŻARY, pl. K. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70
www.muzeumzary.pl
email:muzeum@zary.pl
MUZEUM NA KÓŁKACH
W dniach 25-27 lipca w pawilonie muzealnym
na Rynku Miasta, miała miejsce wystawa „Muzeum Na Kółkach” zorganizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Współorganizatorem wystawy w Żarach, było Muzeum
Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Oprócz pokazu
w pawilonie, można było podziwiać wystawę w
Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK pt. „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas
Zagłady” oraz prezentację książek o tematyce
żydowskiej.

© Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
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OFICJALNE OTWARCIE MUZEUM
13 września 2015 r. nastąpi oficjalne otwarcie
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. W tym
dniu na mieszkańców Żar czeka sporo atrakcji. Zorganizowane będą m.in. turniej rycerski
i wioska średniowieczna, nie zabraknie też wystawy o historii miasta i regionu oraz o żarskiej
porcelanie.

Żarski
Dom Kultury
ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl
email:sekretariat@dkzary.pl
Wrzesień
Poplenerowa Wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Rzeźby. Salon Wystaw Artystycznych ŻDK, ul. Rynek 17
Malarstwo – Waldemar Majchrzyk. „Mała Galeria” Sala widowiskowa „Luna” ŻDK, ul. Okrzei 35.
19 września 2015 – godz. 17.00
„ONIR DI’NAR: Gasnący płomień strzela w górę”
- premiera filmu sekcji filmowej MIOT ŻDK. Sala
widowiskowa „Luna” ŻDK, ul. Okrzei 35.
26 września 2015 – godz. 12.00
Poplenerowa Wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Rzeźby – finisaż wystawy. Salon Wystaw Artystycznych ŻDK, ul. Rynek 17.

Zachęcamy do zgłaszania imprez do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego imprezę drogą
mailową na adres sekretariat.mbp@wp.pl - formularz do pobrania na www.mbp.zary.pl w zakładce Info Żary. Materiał tekstowy oraz zdjęcia
powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem
autora lub właściciela.
Organizatorzy wydarzeń ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zgody odnośnie publikacji wizerunku osób widocznych na materiałach
zdjęciowych.
Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Redaktor naczelny: Arkadiusz Prokopowicz
Siedziba redakcji:
ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary
tel. 68 374 37 36,
e-mail: sekretariat.mbpzary@wp.pl
Druk: Drukarnia CHROMA
Nakład: 5 tys. egzemplarzy
Wydawnictwo przygotowane w oparciu o materiały dostarczone do redakcji przez organizatorów imprez (szczegółowe informacje na stronach
internetowych).
Wydawca zastrzega sobie prawo wyboru materiałów przeznaczonych do druku.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminów imprez prezentowanych w Info Żary lub ich odwołanie.
Wydawnictwo, całkowicie zrealizowane ze środków finansowych Gminy Miasta Żary, służy wyłącznie promocji wydarzeń kulturalnych i przekazaniu
ważnych komunikatów społecznych. Zabroniona
jest sprzedaż oraz czerpanie wszelkich korzyści finansowych z Info Żary. Wydawca zastrzega sobie
wyłączne prawo do dystrybucji wydawnictwa.
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