
  

piątek
2 grudnia 2016 ROZRYWKA DLA DZIECIROZRYWKA DLA DZIECI

Wakacje!!!
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Rozwiązanie łamigłówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 
Sali Zabaw FUNK PARK w 
Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA
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Krzyżówka

3 grudnia, sobota
Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Rozwiąż rebus.
REBUS POZYTYWNY

- Jasiu, masz na jutro napisać sto 

razy  "NIE BĘDĘ PRZEZYWAŁ 

DYREKTORA" 

Następnego dnia: 

- Jasiu, dlaczego napisałeś 200 

razy? 
- Bo cię lubię Stachu!

Nauczycielka do Kazia: 

- Kto jest najlepszym czworonożnym 

przyjacielem człowieka? 

- Łóżko, proszę pani:)

Dyrektorka pyta Oli:

- Olu, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- A dlaczego nie masz odrobio-

nych lekcji? 

- Bo nie było obiadu.

 Wypełniony kupon z rozwiązaniem 

prześlij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. Decyduje kolejność 

zgłoszeń.
Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego 

tygodnia: ZAWSZE JEST WŁAŚCIWY CZAS 

NA ZROBIENIE TEGO CO NALEŻY.

Nagrodę wygrał Olivier Bukowski z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji 

przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub znak 

działania (+ albo -), tak, aby w każdej kolumnie 

i w każdym rzędzie było prawidłowe działanie: 

odejmowanie lub dodawanie.

Jaką liczbę wpiszesz w żółte pole?

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

5 grudnia, poniedziałek
Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza

6 grudnia, wtorek
Mikołajki

Narysuj zegar 

wskazujący godzinę 

7:00. Co robisz o tej 

potrze?

ZEGAR

Rochusburg - tajemniczy pa³ac 
i jego mieszkañcy cz. I

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

iedaleko od śródmieścia Żagania (ok. 1200 m) na lewym 
brzegu rzeki Bóbr znajdowała się wieś Rybaki. Pierw-
szy raz nazwa wsi Rybaki pojawiła się w dokumencie 

z 1318 r. Jej łaciński odpowiednik brzmiał villa piscatorum 
(wieś rybaków), a w dokumencie z 1406 roku została nazwana 
Vyschirdorff. Miasto Żagań było wówczas właścicielem 7 miej-
scowości, które były wioskami kameralnymi. W Rybakach nie 
było folwarku ani też posiadłości rycerskiej. W życiu mieszkań-
ców tej miejscowości dużą rolę odgrywał leżący nieopodal na 
malowniczym wzgórzu kościół ,,na górce", zbudowany w 1404 r. 
z drewna, następnie w 1444 r. z kamienia. Kościół został w 1691 
r. i 1750 r. wyremontowany, powiększony i służył zaspokajaniu 
religijnych potrzeb ludności.
 Rybaki były niewielką wioską, której powierzchnia 
niezbyt urodzajnych pól wynosiła równo 234 ha. Z zachowanych 
statystyk z 1751 r. i 1814 r. wynika, że w Rybakach znajdowały 
się cztery gospodarstwa chłopskie. Wg mapy Reglera z 1770 r. 
można dawną wieś zlokalizować wg przebiegu jej ulicy Wiejskiej, 
jako odcinek obecnej ul. Adama Asnyka pomiędzy ul. Stefana 
Okrzei a ul. Zamkową. Trzy gospodarstwa znajdowały się po 
lewej stronie drogi wiodącej do Lutni (obecnie nr 25, 27 i 29), 
a jedno z gospodarstw było usytuowane po jej prawej stronie 
(obecnie nr 30). Posiadało ono duży kompleks zabudowań i było 
prawdopodobnie własnością sołtysa Rybak. Nad rzeką Bóbr na 
północny - wschód od wsi znajdowała się blacharnia (bielarnia 
płótna). W statystykach z 1825 i 1840 roku w Rybakach wymie-
niony jest tzw. wolny sołtys. 
 Wg statystyk z 1786 r. ludność wsi Rybaki wynosiła - 76 
mieszkańców,  a w 1819 r. mieszkało w Rybakach  90 mieszkań-
ców w 13 budynkach. W 1843 r. liczba mieszkańców wzrosła do 
135 (w 17 domach). Rozwój przemysłu spowodował, że zamiesz-
kały tu osoby, które zajęcie znalazły poza wsią. W 1895 r. w 37 
domach mieszkało 468 osób, a w 1905 r. - 499 w 32 domach. 
Już w 1910 r. miejscowość straciła swój dotychczasowy wiejski 
charakter, chociaż główna jej ulica nadal nazywała się ulicą 
Wiejską. Znajdowała się przy niej znana gospoda Schillergarten 
(po wojnie czerwonoarmiści trzymali w niej przez pewien czas 

bydło rzeźne, a później zdewastowali ją i spalili). Niedaleko 
stąd znajdował się niewielki cmentarz wiejski, o którego ist-
nieniu przypominają jedynie rosnące tuje i parę zniszczonych 
płyt nagrobnych. Na przełomie wieków w Rybakach wytyczono 
nowe ulice i wybudowano wiele pięknych secesyjnych kamienic 
zachowanych do dnia dzisiejszego (np. nr 21, 23, 25 przy ul. 
Śląskiej czy też zbudowany na tej ulicy w 1912 r. piękny budynek 
nr 49). W 1880 r. na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Adama Buczka 
wzniesiono szpital wojskowy, który przed  II wojną światową i w 
czasie jej trwania mieścił instytucje wojskowe i paramilitarne. 
Z dniem 1 kwietnia 1923 r. wieś Rybaki została przyłączona do 
miasta Żagania.

Marian Ryszard Świątek

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 
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 Rybaki były niewielką wioską, której powierzchnia 
niezbyt urodzajnych pól wynosiła równo 234 ha. Z zachowanych 
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Zuzanna i Filip Mro¿ek z Olbrachtowa

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Filip i Zuzanna 
wygrywaj¹ na-
grodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.
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4 grudnia, niedziela
Dzień Górnika


