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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

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

NAGRODA



 

ugustianie po przybyciu do Żagania z Nowogrodu Bobrzańskiego 
w 1284 roku przejęli usytuowaną za murami miasta kaplicę p.w. 
Ducha Świętego. W 1541 roku kościół czasowo przejęli ewan-

gelicy, aż w końcu przestano odprawiać w nim nabożeństwa. Na początku 
wojny trzydziestoletniej zrównano go z ziemią, ale w 1622 roku opat Paweł 

III Weiner postawił masywną nową budowlę. Późnobarokowy charakter 
świątynia nabyła w latach 1701 – 1702, natomiast wieżę nadbudowano w 
1785 r. Kościół połączony jest budynkiem dawnego szpitala łukiem bramy 
z fi gurką św. Antoniego.

*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 zagadki i rebusu z ubiegłego tygodnia: 

7, LATO Z RADIEM
Nagrodę wygrała Martyna Lechocka z Brzeźnicy 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).
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APTEKA
Narysuj i pokoloruj 
budynek apteki.

Jak się nazywa kot, który 

leci?
- Kotlecik.

W restauracji rodzina posila 

się promocyjnym obiadem. 

Zostaje sporo jedzenia, więc 

ojciec prosi kelnera:

- Czy może pan nam 

zapakować te resztki? 

Wzięlibyśmy dla kota.

- Hurrrrra! - woła Jasio 

- Będziemy mieć kotka...

Przychodzi jasnowidz 

do jasnowidza:
- Wiesz co?
- Wiem.

Z jakiego kraju pochodzi 

człowiek, który po wejściu do 

restauracji zjada kartę dań?

- Z Jemenu.

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.
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Dorian D¿umy³o ze Strzeszowic
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Dorian wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

10 sierpnia, czwartek
Dzień Przewodników 
i Ratowników Górskich

KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę. 
Litery z żółtych pól 
utworzą hasło.

1. Łódka z silnikiem.
2. Bez silnika, 
spławiana w dół rzeki.
3. Przewozi ludzi i auta 
z jednego brzegu rzeki 
na drugi.
4. Ciągnie 2. w górę 
rzeki.
5. Inaczej parowiec.
6. Stara łódź, krypa.
7. Łódź o 2 kadłubach.
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SUDOKU 

Wpisz we wszystkie białe pola 
liczby 1 oraz 2 tak, aby 
w każdej kolumnie i w każdym 
wierszu, każda z liczb 1 oraz 
2 wystąpiła w białych polach 
dokładnie raz.

W niebieskie pola wpisz 
sumę tych białych pól, które 
sąsiadują całym bokiem z 
danym niebieskim polem.
Jedno z niebieskich pól ma już 
wpisaną prawidłową wartość.


