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Wakacje!!!
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Rozwiązanie krzyżówki

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

Do 3-letniego Adasia przyszli 

dziadkowie w odwiedziny. 

Babcia mówi do Adasia:

- Adasiu, tu masz pieniążki 

do kieszonki i sobie coś kup.

Na to Adaś: 
- Babciu, ale ja mam dwie 

kieszonki!

Czteroletni Kuba wrzuca w 

kościele do koszyczka pieniążek 

na ofi arę, słyszy formułkę 

wypowiadaną przez kościelnego 

i po chwili dość donośnym głosem 

oznajmia:
- Ciągle tylko "zapłać" i "zapłać", 

a ja nie mam więcej!

Pani w przedszkolu omawia temat 

wiosny. Zadaje dzieciom pytanie: 

- Jakie są oznaki wiosny? 

Na to Kuba odpowiada bez 

zastanowienia: 

- Kaloryfery przestają grzać!!!

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 

7, 9, 3, 4, 5, 3
Nagrodę wygrała Hania Urbaszek z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach). 

i po chwili dość donośnym głosem 
i po chwili dość donośnym głosem 
i po chwili dość donośnym głosem 
i po chwili dość donośnym głosem 
i po chwili dość donośnym głosem 
i po chwili dość donośnym głosem 
i po chwili dość donośnym głosem 

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

„Miluœka” czêœæ II"
LEGENDY LUBSKIE

tym czasie stary karczmarz wszedł do izby i wyrę-
czając córkę rzekł cicho:
- Nie sypia. Nie sypia, bo ją zmora po nocach dusi 
i nie ma na to żadnej rady.

- A próbowaliście rozprawić się ze zmorą?
- Próbowalim - włączyła się dziewczyna - ale nikt nic po-

radzić nie umiał. Bywali tu już różni znachorzy i znachorki, a 
zmora jak była, tak jest i nikt jej stąd ruszyć nie noże.

- Zobaczymy, może ja coś pomogę. Długo po świecie cho-
dzę, to i niejednego się nauczyłem.

Gospodarze, że to radzi byli każdemu, kto tylko chciał 
pomóc, zgodzili się chętnie. Wieczorem gość wydobył z tor-
by jakoweś ziele, zaparzył je w garnuszku, dosypał startej 
na proszek święconej kredy i dokładnie wymieszał. Czekali 
z karczmarzem, aż Miluśka zaśnie. W izbie panowały cisza 
i mrok, tylko drżący płomyczek pełgał po ścianach. Kiedy 
dziewczyna usnęła usłyszeli jak równy, miarowy oddech Milu-
śki zmienił się w przerywany, gardłowy charkot, a z ust zaczął 
wydobywać się bełkot i głośne rzężenie.

Gość wstał z ławy, ostrożnie obszedł wcześniej odsunięte 
od ściany łóżko, wydobył święconą kredę, obrysował dookoła 
grubą linię i zaczął chlustać naparem z ziół na ten cel wcze-
śniej przygotowanych. Po chwili Miluśka odzyskała normalny 
oddech, a kolor jej twarzy zmienił się z sinego w normalny.

Wokół łóżka zaczęło się coś trzepotać i miotać we wszyst-
kie strony. To zmora, chlustana wywarem z ziół, chciała uciec 
spłoszona ich wielką mocą, ale nie mogła się wydostać przez 
granicę zakreśloną święconą kredą. Długo próbowała wydo-
być się z fatalnej pułapki, aż nie wytrzymała i musiała wresz-
cie ujawnić się i przybrać swoją prawdziwą postać. Była nią 

sąsiadka z pobliskich Krzystkowic, córka młynarza. Zbudzona 
Miluśka też ją rozpoznała, ale proszona o przebaczenie, pu-
ściła ją wolno.

Wędrowiec nie przyjął zapłaty. Po odpoczynku podzięko-
wał za gościnę i poszedł sobie dalej.

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
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

Olaf Cisowski z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

W

26 lutego, niedziela 
Dzień Dinozaura

Kwadrat magiczny

Uzupełnij pola liczbami tak, aby powstał 
kwadrat magiczny. To znaczy suma 
wszystkich wierszy, kolumn oraz dwóch 
przekątnych musi taka sama.

27 lutego, poniedziałek
Dzień Misia Polarnego

62

AMBULANS
Narysuj po śladzie ambulans. Następnie pokoloruj ambulans tak, jak wykładają karetki pogotowia w Twoim mieście.

25 lutego, sobota 
Światowy Dzień Powolności

NA LODZIE
Kto jest autorem rozwiązania krzyżówki?

Poziomo:
1. Jeździsz po niej na łyżwach.
2. Bariera ochronna na lodowisku.
3. W ręku hokeisty.
4. Zamarznięty z przeręblem.
5. Uderzany przez 3. poziomo.

Pionowo:
1. Błyszcząca powierzchnia lodu.
2. Dyscyplina olimpijska uprawiana 
    solo lub w parach na lodzie.
3. Z niego sopel.
4. Na plecach hokeisty.
5. Zamarza w 0 stopni Celsjusza
6. Płynie w nim 5 pionowo.


