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Wakacje!!!
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miejscowość
Rozwiązanie łamigłówki

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.

HUMORHUMOR

piątek
27 stycznia 2017

HUMOR
28 stycznia, sobota
Dzień Piszczałek i Fujarek

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Babcia pyta się Jasia: 

- Jasiu, ile mam lat? 

- Nie wiem babciu, 

umiem liczyć tylko do stu.

Przychodzi Kaziu 

ze szkoły i woła: 

- Tato, tato strzeliłem dwie bramki. 

- Jaki był wynik? 

- 1:1

Mama do Jasia: 

- Co lubisz najbardziej w szkole? 

- Dzwonek, mamo.

Katechetka pyta dzieci:

- Kto chciałby iść do nieba?

Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia.

Pani pyta:
-Jasiu, a ty czemu nie chcesz 

iść do nieba?
- Bo mama po szkole kazała 

mi iść do domu.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 

8, 13, 14, 7, 12

Nagrodę  wygra ł  Krzysz to f  Orzech 

z Jędrzychowiczek  (bon do sali zabaw do odbioru 

w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach). 

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

"Wszystko przez te drzwi..."
LEGENDY LUBSKIE

ubski ratusz liczy ponad czterysta lat. Usytuowany we wschod-
niej części rynku miejskiego, tuż obok kościoła, tworzył z nim 
niegdyś główne dominanty administracyjno-kulturalno-han-

dlowego centrum, a i dziś stanowi wizualny symbol miasta, jeden z 
najczęstszych motywów fotografi cznych Lubska.

Dwa sąsiadujące ze sobą szczyty, jeden średniowieczny - gotycki, ze 
swoimi charakterystycznymi dla tego stylu sterczynami i wertykalnymi 
podziałami ścian, drugi zupełnie odmienny, już nowożytny, z podziała-
mi horyzontalnymi, z miękkimi esownicami, charakterystycznymi dla 
renesansu. To jest naprawdę widok niezwykły. Dwa odmienne sposoby 
budowania, dwa odmienne sposoby myślenia. Dowód upływu czasu, 
ale też dowód jego ciągłości i rozwoju kultury...

Ale do rzeczy.
W latach 80-tych XIX stulecia wszystkie uchwały tajnych posiedzeń 

Rady Miasta Lubsko, natychmiast znało całe miasto. Tak działo się 
po każdej naradzie. Odbywały się one w sali posiedzeń na pierwszym 
piętrze, za metalowymi drzwiami, pamiętającymi jeszcze lata budowy 
ratusza. Powiem jeszcze, że te stare drzwi zachowały się do dzisiaj. Otóż 
za przecieki z narad winiono wtedy owe drzwi, że są nieszczelne i że ktoś 
pod nimi podsłuchuje. Miejski mistrz budowlany został zobowiązany 
do dobudowy drugich drzwi. Wprawdzie z początku nie zgadzał się, 
bo nie wierzył by mógł ktoś w ciemnym, choć dość szerokim korytarzu 
podsłuchiwać, ale rozkaz był rozkazem. Kiedy zrobiono dodatkowe 
drzwi, sprawdzono, czy faktycznie zabezpieczają przed podsłuchem. Test 
wypadł pomyślnie. Jednakże po kolejnej naradzie skutek był taki sam 
jak przy pojedynczych drzwiach. Znów całe miasto wiedziało, o czym to 
Rada radzi. Naturalnie i tym razem winne były drzwi. Powody były jasne, 
ale nie wolno było o tym głośno mówić. Był zwyczaj, że po zakończonym 
posiedzeniu, dostarczano na salę trunek jako rekompensatę za trudy 
umysłowe rajców. Wielu z nich nie poprzestawało jednak na tym, rozcho-
dzili się często po pobliskich lokalach. Tam, w towarzystwie mieszczan, 
wypijali jeszcze kilka kufl i piwa lub kilka kieliszków wódki i stawali się 

bardzo rozmowni. Ten i ów chciał wiedzieć, co było na posiedzeniu, a 
rozmowni radni chętnie o wszystkim informowali. Przynajmniej jeden 
z nich. To wystarczyło, by miasto znało treść posiedzenia. Radni, po 
wytrzeźwieniu, nic nie pamiętali, winą za rozchodzenie się informacji 
po mieście obarczali stare drzwi. Kiedy w końcu ktoś odważył się o tym 
głośno powiedzieć, rajcy stali się bardziej ostrożni.

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.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
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Micha³ Siptroth z ¯ar
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Micha³ wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO
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29 stycznia, niedziela
Dzień Składanki i Łamigłówki

Najkrótsza droga

Ile wynosi najkrótsza droga z A do B?

31 stycznia, wtorek
Międzynarodowy 
Dzień Przytulania

70

2 luty, czwartek
Dzień Pozytywnego Myślenia

WAGA

Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj wagę:

NYSA
ODRA
SAN
RABA
WARTA
WISŁA

POLSKIE RZEKI
W puste miejsca wpisz po-
niższe nazwy polskich rzek. 
Litery w żółtych polach utwo-
rzą rozwiązanie. 


