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Rozwiązanie ZAGADKI

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: 

NAJMILSI
Nagrodę wygrała Jadwiga Gieracz z Żar (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

ROZRYWKA DLA DZIECI
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ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci

Koœció³ pw. Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa

budowany w 1908 roku, w formach nawiązujących do ar-
chitektury gotyckiej. Jednonawowy z pięcioboczną absydą 
prezbiteriańską. Na bocznej osi fasady mieści się wieża 

zwieńczona iglicą.
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Lubsku, czyli opowieść o tym, jak wielkiej rzeczy mogą dokonać zwykli 
ludzie, ale o wielkim sercu i hojnej ofi arności.

Historia parafi i Sommerfeld (obecnie Lubsko) sięga schyłku XVIII 

wieku (1861 r.), kiedy to poświęcono kaplicę przy ul. Sorauer 178 
(obecnie ul. XX-lecia). Szybko jednak okazało się, że stara kaplica jest 
dla wiernych za ciasna, a dla Najświętszego Sakramentu niegodna. 
Ponad 400 katolików Sommerfeld, 150 z Gassen (obecny Jasień) i 
okolic potrzebowało nowego Domu Bożego. Wynikiem długich starań, 
w 1907 r. udało się zakupić przy ul. Sorauer 123 plac wraz z domem 
nadającym się na późniejszą plebanię. Dzięki ofi arności wiernych i 
ich ogromnemu zaangażowaniu, w ciągu jednego roku wybudowano  
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, który w 1909 roku został 
poświęcony. Nieduży kościół został wzniesiony w stylu neogotyckim z 
trzema pięknymi ołtarzami, amboną i chórem. W 1994 roku przystą-
piono do rozbudowy kościoła poprzez przedłużenie nawy z transeptem 
oraz przez wykonanie nawy bocznej. Poświecenie kościoła odbyło się 
27 września 1997 roku.

źródło: www.lubsko.pl

Z

Kwadrat magiczny

Uzupełnij pola liczbami tak, aby 
powstał kwadrat magiczny - suma 
wszystkich wierszy, kolumn oraz 
dwóch przekątnych była taka sama.
Jaką liczbę wpiszesz w żółte pole?

55piątek
5 maja 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

Lilianka Karpiñska z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Natalka wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. 
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!

5 maja, piątek
Światowy Dzień Higieny Rąk

6 maja, sobota
Europejski Dzień 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

8 maja, poniedziałek
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

- Kasia, do czego służy pralka? 

- Do prania. 
- A do czego służą nożyczki? 

- Do cięcia. 
- A do czego służy miotła?

- Yyy..., do latania?

- Mama odbierając synka z 

przedszkola:
- Dlaczego płaczesz? Ktoś 

powiedział Ci coś przykrego?

- Tak.
- A kto?
- Pani Iza.
- A, co Ci powiedziała?

- Że mama zadzwoniła i idę do 

domu...

- Kaziu, podziel mi na sylaby 

słowo „helikopter”

- sa – mo – lot.

REBUS WARZYWNY

Rozwiązaniem rebusu jest tytuł 

jednego z wierszy Jana Brzechwy.

11 maja, czwartek
Dzień bez Śmiecenia

BURAK

Łącząc kropki narysuj oraz pokoloruj buraka.


