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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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Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Jasio do Małgosi:

- Wiesz, Małgosiu, świata za tobą 

nie widzę!
Małgosia:
- Maaaaamoooo!!!! A Jasio 

powiedział, że jestem gruba!!!

Mały kociak prosi mamę kocicę:

– Mamo, kup mi małpkę. Proszę!

– A czym ty ją będziesz karmił, 

synku?
– Kup mi taką z zoo. Ich nie 

wolno karmić.

Dzięcioł widzi kota, który 

wchodzi na jabłoń.

– Po co się wspinasz na drzewo? 

– pyta.
– Chcę najeść się śliwek – 

odpowiada kot.

– Ale to jest jabłoń! Na niej rosną 

jabłka, nie śliwki!

– Śliwki to ja mam ze sobą 

w torebce...

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

WIEŻYCA
Nagrodę wygrał Seweryn Kacprowicz z Nowych 

Czapli (bon do sali zabaw do odbioru w redakcji 

przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

„Miluœka” czêœæ I"
LEGENDY LUBSKIE

iedyś dawno, gdy nie znano jeszcze kolei żelaznych, ani 
gładkich asfaltowych szos, jedynymi szlakami komunika-
cyjnymi pomiędzy miastami i wsiami były tylko piaszczyste 
trakty. Taka właśnie droga wiodła z Zielonej Góry przez 

Nowogród Bobrzański do Żar, Żagania i Lubska. Za Nowogrodem, 
gdzie drogi rozchodziły się każda w swoją stronę, na rozwidleniu 
stała karczma.

Stara była, a drewniane bele, z których ją zbudowano, tu i ówdzie 
znacznie nadpróchniały.

Mieszkał tam właściciel karczmy z żoną i córką, a dziewczyna 
posługiwała gościom. Młoda była i hoża, toteż przejezdni, którzy tu 
częściej bywali, nazywali ją Miluśką. To przezwisko przylgnęło do niej 
i tak już zostało. Z czasem i sam karczmarz zaczął tak nazywać córkę.

Miluśka była dziewczyną pracowitą i zwinną jak fryga. Robota 
paliła jej się w rękach. W dzień była pogodna i szczęśliwa, natomiast 
bała się nocy. W ciemnościach nawiedzała ją zmora. Dusiła dziew-
czynę siadając okrakiem na piersiach. Czasem ściskała ją za gardło 
i wówczas było najgorzej.

Nic też dziwnego, że od nieprzespanych nocy biedactwo marniała 
w oczach i w końcu wyglądała jak cień. Martwił się stary karczmarz, 
martwiła się i matka, ale w niczym jej pomóc nie mogli. Już różnych 
znachorów sprowadzali, nawet z samej Zielonej Góry i Żar, lecz żaden 
z nich nie miał sposobu na przepędzenie zmory - dusicielki.

I może by tak trwało do końca życia Miluśki, gdyby nie pewien 
zwykły przypadek. Otóż pewnego razu, późną nocą zapukał w okno 
karczmy jakiś zmęczony wędrowiec. Karczmarz, co prawda niechętnie, 
ale otworzył drzwi i wpuścił zdrożonego podróżnego do środka. Nakar-
mił go i napoił, a potem posłał mu na szerokiej ławie miejsce do spania. 
Po chwili w izbie karczemnej rozlegało się tęgie chrapanie. Nazajutrz 
skoro świt wszyscy byli już na nogach. Do izby weszła Miluśka przyno-
sząc podróżnemu chleb z miodem i mleko. Gość, przygryzając chleb i 

siorbiąc z kubka gorący napój, przyglądał się spod oka dziewczynie. 
Po śniadaniu zapalił fajkę i ni stąd ni zowąd zagadnął:

- Coś mi waćpanna na chorą wyglądasz?
Miluśka nic nie odpowiedziała.
- Wygląda na to, że panna po nocach nie sypiasz.

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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Dominik Pawlik  z Miodnicy
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Dominik wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.
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18 lutego, sobota Dzień Baterii

Schodki

Uzupełnij liczbami puste pola. 
Pamiętaj, że suma dwóch sąsiadujących 
w rzędzie kwadracików jest równa 
wartości kwadracika powyżej.

21 lutego, wtorek
Międzynarodowy Dzień 
Przewodnika Turystycznego

62

REBUS ROZWAŻNY
Rozwiązaniem rebusu są słowa wypowiedziane przez Oktawiana Augusta. W jakiej sytuacji cesarz wypowiedział to zdanie?.

23 lutego, czwartek
Międzynarodowy 
Dzień Pomocy Potrzebującym

17 lutego, piątek Dzień Kota

KARTA DO GRY
Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj kartę do gry:


