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ulica

miejscowość
Rozwiązanie krzyżówki

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

NAGRODA



 
*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

HUMORHUMORHUMOR

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Zdenerwowana kobieta biega 

po plaży z synkiem, aż w końcu 

zwraca się do dziecka:

- Teraz przypomnij sobie, w 

którym miejscu byłeś, gdy zacząłeś 

zakopywać tatusia.

Maluchy w przedszkolu:

- A mój wujek jest biskupem, i 

wszyscy mówią do niego "ojcze"!

- A mój wujek jest kardynałem, 

i wszyscy mówią do niego 

"eminencjo"!
- A mój wujek jest bardzo gruby i 

wszyscy mówią do niego "O, Boże"!

Grzesiek wraca ze szkoły. Już od 

progu woła:
- Mamo! Dzisiaj na matematyce 

tylko ja odpowiedziałem pani na 

pytanie!
- A o co pytała?

- Kto nie odrobił lekcji.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

PTASIE RADIO
Nagrodę wygrała Emilia Juszczyszyn z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

Historia Lubska
rzędowa nazwa niemiecka ustaliła się na Sommerfeld, jednak 
najstarszą prawdopodobnie nazwą grodu nad Lubszą jest 
Żemrje. Inne nazwy to Zemsz lub Zemno.

Wcześniejsze urzędowe nazwy niemieckie były do tego etymologicz-
nie zbliżone i tak z roku 1253 pochodzi wzmianka o Zommerfeld, z 1294 
roku o Summirveld, z 1321 roku o Somervelde, z 1357 roku Sumerfelt 
oraz z 1370 roku Somirvelt. Znaleziska świadczą, że obszar, na którym 
znajduje się miasto, był zamieszkały już przed naszą erą.

W 1877 roku został znaleziony w Lubsku skarb z okresu halsztackie-
go, pochodzący z lat 750 – 400 p.n.e. Mőller pisze we wstępie do swej 
kroniki, że było ono głównie zamieszkałe przez pogan posługujących się 
pewnym językiem słowiańskim, który współcześnie autorowi używany 
był na przedmieściach miejscowości Schőnfeld i Hinkowo. Znaleziono 
również urny z prochami spalonych ciał.

Wczesnośredniowieczne osadnictwo w rejonie Lubska rozwijało 
się w obrębie drobnej grupy plemiennej dolnołużyckiej, notowanej w 
źródłach pod nazwą Nice.

Lubsko należało do Śląska w stosunkowo krótkich okresach, np. w 
czasie walk Bolesława Chrobrego z Niemcami, czy w okresie panowania 
na terenie Dolnych Łużyc Henryka Brodatego.

Genezę Lubska upatrywać należy w powstaniu lokalnego punktu 
wymiany typu targowego, który rozwijał się w miejscu dzisiejszego 
zamku, położonego na krawędzi wzgórza miejskiego.

Drugim etapem w rozwoju Lubska było otrzymanie praw zachod-
nioeuropejskich i wytworzenie się miasta jako odrębnej jednostki. Mar-
grabia Miśni Henryk Dostojny wystawił w 1283 roku przywilej, gdzie 
uregulował sprawy ekonomiczne i prawne Lubska. Proces tworzenia 
miasta na bazie prawa magdeburskiego zakończył się w roku 1283.

Gospodarka miejska w okresie średniowiecza oparta była głównie 
na produkcji rzemieślniczej.

Szczególnie podkreślić należy wyrób sukna i płótna, a także szew-
stwo, garncarstwo oraz piwowarstwo. W samym mieście rolnictwo 
odgrywało małą rolę.

Dzieje polityczne miasta wiążą się kolejno z władzą margrabiego 
Miśni i przejściowo Bolka Świdnickiego (1364 – 1368), a następnie 

z rządami cesarza i królów czeskich z rodu Luksemburgów, ostatecznie 
z dziejami Brandenburgii, a w konsekwencji z władzą Niemiec trwającą 
do końca II wojny światowej.

Samo miasto znajdowało się od roku 1411 do roku 1808 w rękach 
właścicieli prywatnych. Mieszkańcami Lubska i okolic byli głównie 
Łużyczanie. Przetrwali oni do XVIII wieku, a następnie zamieszkiwali 
jeszcze okoliczne wsie.

Działania wojenne w 1945 roku szczęśliwie ominęły miasto. Znisz-
czeniu uległy jedynie nieliczne zabudowania, zachował się więc jego 
historyczny układ.

źródło: www.um.lubsko.pl

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
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Roksana  wy-
grywa nagrodê 
niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.
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17 marca, piątek
Światowy Dzień Morza

Krzyżówka

19 marca, niedziela
Dzień Wędkarza

20 marca, poniedziałek
Międzynarodowy Dzień Szczęścia

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.

PALMY
Narysuj i pokoloruj starannie 
palmy, wyspę oraz morskie fale:

Z każdego wiersza wykreśl ukryte nazwy pta-

ków, które zostały w Polsce na zimę. Pozostałe 

litery czytane poziomo utworzą hasło.

ZIMOWE PTAKI

21 marca, wtorek
Dzień Wagarowicza
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