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ulica

miejscowość
Rozwiązanie łamigówki

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.

HUMORHUMORHUMOR

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

2, 1, 3, 7, 1
Nagrodę wygrała Gabriela Malendowicz z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci

Historia wiêziennej wie¿y w Górzynie
ieża powstała prawdopodobnie na początku XIV wieku 
wraz z budową murowanego kościoła. Usytuowana w linii 
ogrodzenia placu kościelnego, na którym był zlokalizowany 

cmentarz. Wieża z biegiem lat podlegała rozbudowie i remontom. Przy-
puszcza się, że przed wielkim pożarem Górzyna w 1763 r., kiedy prawie 
90% wsi spłonęło, była wyższa i miała inny kształt dachu.

Historia i przeznaczenie wieży nie są do końca znane. Przez jej 
zabudowę na planie kwadratu przypomina nieco wieżę obronną.

Dawniej dolna partia wieży służyła prawdopodobnie jako przejazd, 
na co wskazują sklepienia wjazdowe usytuowane po przeciwnych stro-
nach. Z pewnością biegła tędy główna droga na ówczesny cmentarz. 

Niegdyś w górnej części wieży znajdowało się mieszkanie.
Po zakończeniu II wojny światowej i przybyciu ludności polskiej, 

wieża służyła jako areszt gminny na czas przybycia odpowiednich służb 
mundurowych.

Ustne przekazy powojennych mieszkańców Górzyna wskazują, 
że między wieżą, a górnym cmentarzem mogło istnieć podziemne 
przejście, prawdopodobnie wykorzystywane do przenoszenia ciał 
zmarłych i umieszczania ich w kaplicy (budynek rozebrany między 
1985 r. a 1989 r.).

źródło: www.lubsko.pl

W

Łamigłówka

Uzupełnij liczbami puste pola. 
Pamiętaj, że suma dwóch sąsiadujących 
w rzędzie kwadracików jest równa wartości 
kwadracika powyżej.
Jaką liczbę wpiszesz w żółte pole?

POLICJA
Narysuj i pokoloruj 
samochód policji

Rozwiąż rebus. Czy potrafi sz wymienić wszyst-

kie elementy będące rozwiązaniem rebusu?

REBUS WSPINACZKOWY

69piątek
24 marca 2017

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

Aleksander Œwierkowski z Nieradzy
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Aleksander wy-
grywa nagrodê 
niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało
dni!

24 marca, piątek
Narodowy Dzień Życia

25 marca, sobota
Międzynarodowy Dzień Gofra

26 marca, niedziela
Międzynarodowy Dzień Szpinaku

28 marca, wtorek
Dzień Żelków

POLICJAPOLICJAPOLICJAPOLICJAPOLICJA
Narysuj i pokoloruj 
samochód policjisamochód policjisamochód policji

26 marca, niedziela26 marca, niedziela
Międzynarodowy Dzień SzpinakuMiędzynarodowy Dzień Szpinaku

28 marca, wtorek28 marca, wtorek
Dzień ŻelkówDzień Żelków

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia 

- mówi ojciec do syna - na pewno 

wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, 

a ile to będzie sześć razy siedem?

- Tato, dlaczego ty zawsze 

rezerwujesz dla siebie łatwiejsze 

przykłady?!

- Martynka przegląda się 

w lusterku.
- A wie pani, że jedno ucho mama 

większe, a drugie mniejsze?

- O, zobacz! Nie zauważyłam.

- No, bo jedno ucho mam po tacie, 

a drugie po mamie.

W sali zepsuła się żaluzja. Pani 

Hania widząc to pyta się dzieci:

- Kto zepsuł żaluzje?

Cisza, milczenie i nagle słychać 

Stasia:
-O nie, nie! Mnie w to proszę 

nie mieszać!


