
Wakacje!!!
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HUMORHUMOR

piątek
12 maja 2017

HUMOR

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

- Tato, dzisiaj byliśmy na 

wycieczce, to znaczy na spacerze.

- A gdzie byliście?

- Chodziliśmy po osiedlu, tu 

niedaleko.
- Widzieliście coś ciekawego?

- Same psie kupy.

- Wie Pani dlaczego chcę zostać 

zakonnicą?
- Dlaczego Kasiu?

- Bo ja nie chcę mieć męża, a 

zakonnice chyba nie mogą mieć 

mężów.

Kaziu zapytał swoją panią:

- Co to jest?
- Pieprzyk!- odpowiedziała 

nauczycielka.
- A to?
- Też pieprzyk!

- Pani jest biedronką! - stwierdził 

bardzo zaskoczony chłopiec.

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

12 maja, piątek
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

15 maja, poniedziałek
Dzień Niezapominajki

70

16 maja, wtorek
Dzień Straży Granicznej
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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.

ubski Ratusz zachował się do dnia dzisiejszego w renesansowej formie architekto-
nicznej, czytelnej zarówno w jego bryle jak i konstrukcji.

Twórcą budowli, wzniesionej w latach 1580 – 1582, jest włoski architekt Antonio Alberi. 
Prostą, dwukondygnacyjną bryłę siedziby ojców miasta zdobią cztery szczyty z motywem 
wolut. Obiekt nadal pełni swą pierwotną funkcję. Wewnątrz budowli zachowały się zabytkowe, 
renesansowe drzwi z 1582 roku oraz sale ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi.

W latach 90-tych uporządkowano zasypane gruzem piwnice, odsła-
niając pięknie wykonane ściany i sklepienia podziemnych pomieszczeń.

W 2007 roku, w związku z planowanym remontem elewacji Ratusza, 
przeprowadzono badania konserwatorskie, w celu określenia pierwotnej 
kolorystyki elewacji budynku oraz wystroju reprezentacyjnych wnętrz: 
sali rajców, sali posiedzeń oraz holu z klatką schodową, a także stanu 
zachowania warstw pierwotnych oraz ilości i charakteru przemalowań 
ścian.

W 2009 roku przeprowadzono badania architektoniczne, których 
celem było wskazanie i określenie czasu powstania poszczególnych 
partii budowli.

Wykonane studia porównawcze wyodrębniły trzy fazy budowli, 
uznając za fazę pierwszą -powstanie budowli w 1582 roku, fazę drugą 
(barokową – XVIII) związaną  z częściowym remontem elewacji, fazę 
trzecią (1847-1880 – neobarokową), kiedy to przesunięto wejście, 
umieszczając je na osi fasady, okna przyziemia połączono wspólnym 
gzymsem podokiennym, a otwory okienne ujęto w profi lowane opaski, 
okna kondygnacji wyższej podkreślono płycinami podokiennymi i pro-
fi lowanymi prostymi nadokiennikami.

 Badania potwierdziły również, że kolorystyka elewacji była 
kilkakrotnie zmieniana. Zrealizowane w 2009 roku prace remontowe 
obiektu, przywróciły renesansowej bryle ratusza wystrój i kolorystykę, 
odpowiadające epoce jego powstania, przez co zabytek odzyskał dawną 
świetność.

źródło: www.lubsko.pl

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie zagadki z ubiegłego tygodnia: 4

Nagrodę wygrał Bogdan Kaźmierczak z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

Ratusz w Lubsku
L

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.

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

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Wiktoria Chabiniak z Brzeźnicy
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Wiktoria wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

18 maja, czwartek
Międzynarodowy 
Dzień MuzeówOSA

Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj 
latającą osę.

DLA ZDROWIA - KRZYŻÓWKA

Rozwiąż krzyżówkę. Litery w żółtych polach 
utworzą hasło.
 
Poziomo:
1. Biała, kiszona lub na bigos.
2. Inaczej warzywa.
3. Uwielbiana przez króliki.

Pionowo:
1. Kabaczek, odmiana dyni.
2. Karotka.
3. Krewna grochu.
4. Zasadził ją dziadek w ogrodzie.

NAJKRÓTSZA DROGA
Ile wynosi najkrótsza droga z A do B?


