
Wakacje!!!
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piątek
21 kwietnia 2017

HUMOR

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

- Co to był za chłopiec, z którym 

szedłeś do szkoły?

- Kolega z klasy, syn generała.

- O, z niego mógłbyś brać przykład. 

Taki mały, a już syn generała!

- Proszę Pani, ta latarka świeci 

ciemnym światłem.

- Wojtusiu, Twoja latarka już nie 

świeci, bo wyczerpały się baterie:)

Siedzi Jasio na taborecie z 

ciastkiem w ręku i mówi:

-Mmmmm.. Nie mogę się oprzeć.

Podczas obiadu:

- Co ty tam masz?- pyta Weronisia 

Panią Dorotkę.

Na to Pani Justynka: jak mówimy 

do Pani Dorotki?

- Dzień Dobry Pani Dorotko!!!- 

odpowiedziała cała grupa:)  

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

24 kwietnia, poniedziałek
Europejski Dzień Śniadania

25 kwietnia, wtorek
Światowy Dzień Pingwina

62

27 kwietnia, czwartek
Światowy Dzień Grafi ka
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miejscowość

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.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie zagadki z ubiegłego tygodnia: ŚMIGUS

Nagrodę wygrała Amelka Sieniewicz z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

Koœció³ w D³u¿ku
budowany w XIV wieku, gruntownie przebudowany w roku 
1752. Wieża wzniesiona w 1771 r., w miejscu drewnianej. 

W wyniku przebudowy zatarte zostały gotyckie cechy stylowe i obiekt 
otrzymał wygląd klasycystyczny. Murowany z kamienia, w partiach 
nowszych z cegły. Od północy zakrystia i kruchta z okresu przebudowy. 
Od północy zakrystia i kruchta z okresu przebudowy. Nad korpusem w 
partii zachodniej prostokątna wieża zwieńczona latarnią.

Co kryją zakątki kościoła w Dłużku?
Tuż po II wojnie światowej w kościele Armia Czerwona przetrzy-

mywała konie. Szczęśliwie jednak już w 1946 r. kościół poświęcono i 
doprowadzono do stanu używalności.

Dalsze remonty kościoła dały odkryć wiele cennych - bezcennych 
znalezisk. Po 1973 r., podczas remontu ołtarza znaleziono niemieckie 
dokumenty dotyczące historii kościoła. Później w 1999 r., w czasie 

remontu wieży i jej kopuły, znaleziono dokumenty obrazujące życie 
wsi Dłużek od XVII wieku do lat dwudziestych XX wieku. W znalezisku 
były również banknoty marek z emisji 1923 roku. Obecni mieszkańcy 
zdecydowali o umieszczeniu znaleziska w metalowym pojemniku i 
wzbogaceniu go o opis współczesnego Dłużka, egzemplarz prasy re-
gionalnej oraz spis mieszkańców. Znalezisko z powrotem umieszczono 
w wieży - z myślą o przyszłych pokoleniach, jako świadectwo prawdy 
historycznej i teraźniejszej.

źródło: www.lubsko.pl

Z

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
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NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Natalia Biñkowska z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Natalia  wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

DŹWIG
Narysuj starannie ołówkiem 
kontur dźwigu, a następnie 
pokoloruj go.

REBUS RADOSNY
Rozwiąż rebus.

KRZYŻÓWKA
W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub 
znak działania: + albo -, tak, aby w każdej 
kolumnie i w każdym rzędzie było prawidłowe 
działanie: odejmowanie lub dodawanie.
Jaką liczbę wpiszesz w żółte pole?


