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Rozwiązanie 
REBUSU

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

NAGRODA



 

ajcenniejszą grupę budynków stanowią kamieniczki przy Rynku, 
w północnej pierzei – barokowe i w południowej – renesansowe 
na zrębach gotyckich.

Wartościowy zespół kamieniczek tworzy również zwarta budowa ul. 
Warszawskiej powstała w XVIII i XIX wieku na zrębach starych budowli, 
łącząca Rynek z Placem Słowiańskim. Z tego samego czasu przetrwały 
kamieniczki na Placu Słowiańskim na środku, którego wznosi się fon-
tanna w kształcie strzelistej gotyckiej wieżyczki.
Pierwsza murowana kamienica miasta powstała w 1544 roku dla 
nadwornego krawca Mullera. Znajduje się ona we wschodniej części 
Rynku ma ulicy Warszawskiej 1. Wallenstein urządził w nim mennicę 
oraz mieszkał.

*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: 

KAPITAN
Nagrodę wygrała Jadwiga Gieracz z Żar (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach). N
KAMIENICZKI

źródło: urzadmiasta.zagan.pl
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Chciałbym kupić synowi 

długopis na urodziny - mówi 

klient do sprzedawcy.

- To ma być niespodzianka? - 

pyta zdziwiony ekspedient.

- Tak, bo syn spodziewa się 

motocykla. 

Jak długo związany jest 

okulista ze swoją żoną?

- Powieki.

Mama do Jasia:
- Wiesz, ta dziewczyna, którą 

przyprowadziłeś, jest bardzo 

ładna i miła, ale wysyłając 

Cię po osiemnastkę miałam na 

myśli śmietanę.

Jak nazywa się mała sówka, 

która cały czas mówi „tak”?

- Taksówka.

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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Agnieszka Szyd³owska ze Strzeszowic

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Agnieszka wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. 
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

17 sierpnia, czwartek
Dzień Pozytywnie 
Zakręconych
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W PORCIE
Rozwiąż rebus. 

POCZTÓWKA
Pokoloruj pocztówkę. 
Narysuj w wolnym 
polu miejsce Twoich 
wymarzonych wakacji.

NAJKRÓTSZA 
DROGA
Ile wynosi najkrótsza 
droga z A do B?


