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Rozwiązanie krzyżówki

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

NAGRODA
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7 stycznia, sobota
Dzień Dziwaka

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Jasiu gdzie mieszkasz- pyta 

nauczyciel?

- Z rodzicami. 

A gdzie mieszkają Twoi rodzice? 

- W domu. 

A gdzie jest twój dom? 

- Obok domu sąsiada. 

A gdzie mieszka twój sąsiad? 

- Nie uwierzy pan. 

Uwierzę. 
- Obok mojego domu.

Pani pyta Kazia: 

- Jakie masz hobby? 

- A co to jest? 
- Hobby to coś, co lubisz najbardziej. 

- Aaa, to zupa grzybowa.

Na lekcji pani pyta się Jasia: 

- Jasiu, a gdybym powiedziała je-

stem piękna, to jaki to będzie czas? 

Jasiu na to: 
- Zdecydowanie przeszły, 

proszę pani!

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

ILE DNI MA ROK? 365

Nagrodę wygrał Andrzej Gieracz z Żar (bon do 

sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

Legenda o œw. Jadwidze 
ksiê¿nej œl¹skiej

LEGENDY LUBSKIE

starym Lubsku na wzniesieniu przy torach po lewej stronie 
od tunelu prowadzącego na ul. Kielecką znajdowała się 
kaplica na 200 miejsc siedzących. Miejsce to stanowiło od 
dawna cel pielgrzymek. Przy trzech lipach, których już nie 

ma, znajdował się obraz święty.
 
Do niego również odbyła pielgrzymkę św. Jadwiga, żona Henryka 
Brodatego, pana na Krośnie Odrzańskim. W ten sposób wypełniła 
ślubowanie. W czasie modłów księżna zgubiła drogocenny, 
pamiątkowy pierścień. Ze względu na to, że stanowił dla niej 
wielką wartość, obiecała wielką nagrodę za jego zwrot. Pierścień 
ów znalazły dzieci bawiące się w piasku. Oddały go swemu ojcu 
– czeladnikowi młynarskiemu, który zwrócił pierścień księżnej. 
Ta z wdzięczności ufundowała kaplicę „naszej kochanej pani na 
piaskach” – Najświętszej Marii Pannie, oraz młyn dla pomocnika 
młynarza – ojca dzieci, które znalazły zgubę. Zbudowała też studnie. 
Ślady kaplicy i młyna można odnaleźć i dziś w Lubsku.

Źródło: www.um.lubsko.pl

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Legenda o œw. Jadwidze Legenda o œw. Jadwidze Legenda o œw. Jadwidze Legenda o œw. Jadwidze Legenda o œw. Jadwidze Legenda o œw. Jadwidze Legenda o œw. Jadwidze 
ksiê¿nej œl¹skiej
Legenda o œw. Jadwidze 
ksiê¿nej œl¹skiej
Legenda o œw. Jadwidze 

starym Lubsku na wzniesieniu przy torach po lewej stronie 
od tunelu prowadzącego na ul. Kielecką znajdowała się 
kaplica na 200 miejsc siedzących. Miejsce to stanowiło od 
dawna cel pielgrzymek. Przy trzech lipach, których już nie 

Do niego również odbyła pielgrzymkę św. Jadwiga, żona Henryka 
Brodatego, pana na Krośnie Odrzańskim. W ten sposób wypełniła 
ślubowanie. W czasie modłów księżna zgubiła drogocenny, 
pamiątkowy pierścień. Ze względu na to, że stanowił dla niej 
wielką wartość, obiecała wielką nagrodę za jego zwrot. Pierścień 
ów znalazły dzieci bawiące się w piasku. Oddały go swemu ojcu 
– czeladnikowi młynarskiemu, który zwrócił pierścień księżnej. 
Ta z wdzięczności ufundowała kaplicę „naszej kochanej pani na 
piaskach” – Najświętszej Marii Pannie, oraz młyn dla pomocnika 
młynarza – ojca dzieci, które znalazły zgubę. Zbudowała też studnie. 

Źródło: www.um.lubsko.plŹródło: www.um.lubsko.pl

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! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Filip Waczkowski z ¯agania

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Filip 
wygrywa nagrodê 
niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni Pancer-
nej 6.
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9 stycznia, poniedziałek
Dzień Sprzątania Biurka

Krzyżowka

Krzyżówka

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?

REBUS ZIMOWY

Rozwiąż rebus.

WYCIĄG NARCIARSKI

Łącząc kropki narysuj narciarzy 

wjeżdżających wyciągiem narciarskim.

Pokoloruj narciarzom buzie.


