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HUMORHUMOR

piątek
21 lipca 2017

HUMOR

- Jaki jest ulubiony sport 

plażowy mężczyzn?

- Wciąganie brzucha.

List Jasia z wakacji: 

Jest pięknie. Świetnie 

wypoczywam. 
Bądźcie spokojni i nie martwcie 

się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia?

Kazio pyta Jasia:

- Jasiu, jak było na obozie 

harcerskim?
- Ekstra, tylko wszystko było na 

odwrót! Największy odlot był 

jak na ognisku zaśpiewaliśmy‚ 

„Płonie ognisko i szumią knieje”.

- I co było na odwrót?

- Knieje zapłonęły i było mnóstwo 

szumu!

Grupa turystów zwiedza ruiny 

średniowiecznego zamku. Mały 

chłopiec przygląda się tym 

resztkom muru i pyta:

- Tatusiu, to tutaj mama uczyła 

się jeździć naszym samochodem?

www.regionalna.pl

23 lipca, niedziela
Dzień Włóczykija

24 lipca, poniedziałek
Dzień Policjanta
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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

Bon na nieograniczony czas 

zabawy dla dziecka 
do Sali Zabaw FUNK PARK 

w Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

Pałac nazywany „Domem Wdowim”, będący obecną 
siedzibą Urzędu Miasta w Żaganiu znajduje się w bli-
skim sąsiedztwie kościoła p.w. św. Piotra i św. Pawła. 
Obiekt stanowi jeden z najcenniejszych przykładów 

architektury klasycystycznej, jakie zachowały się na terenie 
województwa lubuskiego.

Dom Wdowi jest pierwszym przykładem działalności budowla-
nej Bironów w Żaganiu, będąc jednocześnie zapowiedzią stylu 
klasycystycznego w mieście.

Pałac został zbudowany w 1793 roku z polecenia księcia 
kurlandzkiego Piotra Birona, który przeznaczył go dla swojej 
małżonki, księżnej Anny Doroty. Po śmierci księcia nazwano 
go „Domem Wdowim” (niem. Witwenhaus). Zabytek jest 
dziełem architekta rodem z Poczdamu, Krystiana W. Schultze. 

Podczas II wojny światowej obiekt został poważnie uszkodzony. 
Z pierwotnego wystroju wnętrz budowli zachowały się sklepienia 
kolebkowe z lunetami w pomieszczeniach na parterze. W 2015r. 
zmodernizowany obiekt został wyróżniony w konkursie “Lubuski 
Mister Budowy”, organizowanym przez Lubuską Izbę Budow-
nictwa. Dom Wdowi za renowację otrzymał nagrodę w kategorii 
‘zabytkowe obiekty budowlane’.

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

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

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 8

Nagrodę wygrała Emilia Lewicz z Żagania (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

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

Zosia Malara z £êknicy.
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

DOM WDOWI

WakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacje
dni!

WakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacje

25 lipca, wtorek
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

DZIK
Narysuj i pokoloruj dzika.

KRZYŻÓWKA
Najlepszy przyjaciel człowieka

W pola krzyżówki wpisz poniższe rasy 
psów. Rozwiązaniem krzyżówki jest 
wesoły, towarzyski i rodzinny pies. Pies, 
który nie znosi samotności. 

Basset, Mastif
Bernardyn, Spaniel

Dog, Terier
Jamnik

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

GR 848


