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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.
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HUMOR
5 lutego, niedziela
Światowy Dzień Nutelli

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

\
Jasiu biegnie do mamy i mówi: 

- Mamo, mamo termometr spadł. 

- O ile? 
- O 5 pięter.

Na lekcji religii:

- Kaziu, nasz pracę domową? 

- Tak. 
- To pokaż. 
- Błogosławieni Ci którzy 

nie widzieli, a uwierzyli.

Jakie ryby najbardziej 

lubią matematycy?

- Duże sumy.

- Jasiu czy znasz ptaka, 

który nie buduje gniazd? 

- Znam, kukułka. 

- A czy wiesz dlaczego? 

- Bo kukułki mieszkają 

w zegarach.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem zadania 

prześlij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 10

Nagrodę wygrała Zosia Malara z Łęknicy  

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji 

przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

"Dziki £owca z Lubska cz. I"
LEGENDY LUBSKIE

rzed wieloma, wieloma laty, na długo przed Beerfeldami, 
wcześniej jeszcze niż Pack nabył tutejsze własności, lubskim 
zamkiem władali namiestnicy margrafa. Władca stawiał ich 

tu na straży prawa, porządku i powinności mieszczan wobec dworu.
Zmieniali się nadzorcy dość często. Wielu ich było. Niczym nie 

zapisali się w ludzkiej pamięci, bo nawet ich imion zapomniano. Był 
wszakże jeden pośród nich, o którym pamięć przetrwała między dawnymi 
Lubszczanami. Pamięć ta utrwaliła się za sprawą jelenich rogów, które 
jako świecznik wisiały w miejskim kościele, aż do połowy lat 40-tych 
dwudziestego wieku. Ale zacząć wypada od początku. Otóż było to tak.

Zanim dostojnik objął lubski zamek we władanie, przebywał na 
dworze książęcym, gdzie wiódł życie beztroskie, w wesołej atmosferze, 
wśród nieustających uczt, zabaw i turniejów. Awans na namiestnika od-
sunął go od przepychu i wspaniałości. Skazał na bezczynność oraz nudę 
na prowincji. Czuł się przeto przez Boga i ludzi opuszczony, i bardzo 
nieszczęśliwy. Zamek zdawał się mu nudny i posępny. Chcąc go ożywić, 
raz nawet ucztę zarządził. Co znamienitszych obywateli sprosił, beczki 
przedniego wina wytoczyć kazał, jedzenia wszelakiego przygotować, 
kapelę zamówił. Myślał, że rozrusza uśpione miasteczko i przyda blasku 
zamkowi, ale jeno zgorszenie wśród mieszczaństwa wywołał. Wpraw-
dzie serdecznie wszystkich powitał, był bardzo rozmowny i w świetnym 
humorze, żartował, śmiał się, zachęcał do picia i sam nie wylewał za 
kołnierz. Cóż z tego, kiedy goście siedzieli sztywno i poważnie jak na 
stypie. Nie dla niego było to towarzystwo.

Siedział zatem załamany namiestnik sam w murach lubskiej twierdzy 
jak w więzieniu. Już po dwóch miesiącach miał wrażenie, że czas stanął 
w miejscu. Gdyby przynajmniej miał coś do roboty! Taka bezczynność 
przyprawić go mogła jeszcze o chorobę. Usiłował więc nudę odpę-
dzić. Odtąd wsiadał na konia i całymi dniami uganiał się po lasach 

za zwierzyną. Zapamiętał się przy tym tak, że nie zważał na uprawy 
wieśniaków. Gnał psy i konia przez zagony tratując je i niszcząc. Kto 
na drodze mu stanął, aby ziarna bronić, jeśli nie zginął pod końskimi 
kopytami, to kaleką zostawał.

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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Natalia £ucka z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Natalia wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.
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7 lutego, wtorek
Dzień Bezpiecznego Internetu

Jabłko i banan

Popatrz na wskazania wag i powiedz 
ile waży jabłko a ile banan.

9 lutego, czwartek
Międzynarodowy Dzień Pizzy

62

KOT

Łącząc kropki narysuj starannie kota, a następnie pokoloruj go.Jakiego koloru będą oczy 
Twojego kota?REBUS TANECZNY

Rozwiąż rebus.


