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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ

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 łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 23

Nagrodę wygrała Antosia Gołąb z Nowych Czapli 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

ROZRYWKA DLA DZIECI
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dla dzieci

Tajemnica krzy¿a pokutnego w Raszynie
iewielu z nas wie, że zwyczaj „zaznaczania” krzyżem 
miejsc, gdzie zostało przerwane ludzkie życie, wywodzi 

się ze średniowiecza. Krzyże pokutne były samodzielnie robione i 
stawiane przez złoczyńcę, który dopuścił się niechlubnego, karalnego 
czynu. Ponieważ krzyże były ciosane w kamieniu, wiele z nich prze-
trwało do dziś. Jak podają źródła, w naszym kraju zachowało się ich 
ponad pięćset. W bliskiej okolicy, poza Raszynem, krzyże pokutne 
zachowały się również w Lubsku, Jasieniu, Roztokach i Gubinie.

Historia krzyża pokutnego, odnalezionego w lesie koło Raszyna, 
owiana jest głęboką tajemnicą. Nikt nie wie, jaka prawda wiąże się z 
jego powstaniem. Niektórzy twierdzą, że krzyż jest strażnikiem wiel-
kiego skarbu zakopanego przez zabójców. Krzyż znajduje się w lesie, 
w zagłębieniu jamy, stąd przypuszczenie, że ukryto pod nim majątek, 
zdobyty w nieuczciwy sposób. Raszyński krzyż pokutny, jako jeden z 
niewielu, pozostał w miejscu, w którym pierwotnie go znaleziono, a 
więc w domyśle w faktycznym miejscu popełnienia karalnego występku.

źródło: www.lubsko.pl

N

Kwadrat magiczny

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

Wpisz pionowo wyrazy zgodnie z opisem. Rozwiązaniem jest 

poziome hasło, w którym dodatkowo trzeba odgadnąć niektóre 

literki.
1. Niezbędna do udanego 4.

2. Kolorujesz nimi pisanki.

3. Wykluwa się z niego kurczątko.

4. Śmigus - …
5. Wspólny, rodzinny, po świątecznym śniadaniu lub obiedzie.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

69piątek
31 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

źródło: www.lubsko.plźródło: www.lubsko.pl
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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

Weronika Kubiak z Grabika
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

źródło: www.lubsko.pl

NAGRODA 

Weronika 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!

1 kwietnia, sobota
Międzynarodowy Dzień Ptaków

2 kwietnia, niedziela
Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci

4 kwietnia, wtorek
Światowy Dzień 
Bezdomnych Zwierząt

W supermarkecie.

- Zenuś. A chcesz, żeby mamusia ci 

coś słodkiego kupiła??

- Taaaak!
- A co byś chciał?

- Jeszcze nie wiem. Ale dwa...

Na religii.
- Jasiu, ile jest Przykazań Bożych?

- Dziesięć.
- A kościelnych?

- Dwóch. Pan Marek i pan Józek.

- Tatusiu, czy Ocean Spokojny 

zawsze jest spokojny?

- Co za głupie pytanie? Czy 

nie możesz pytać się o coś 

mądrzejszego?

- Mogę. Kiedy umarło Morze 

Martwe?
Narysuj i pokoloruj helikopter oraz lądowisko.

HELIKOPTER


