
Wakacje!!!
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Do wakacji zostałoDo wakacji zostało

Babcia do Jasia:
- Jasiu, jak nazywa się wasz 

kotek?
- Kotek.
- Ale chodzi mi o to jak on się 

wabi?
- Kotek.
- A powiedz jak na niego 

wołasz?
- Kotek.
- No dobra, to powiedz jak tatuś 

na niego woła.
- Kocurek.

- Co chodzi i stuka po sufi cie?

- Mucha z nogą w gipsie!

Dwa szczury jedzą taśmę 

fi lmową.
- Dobry fi lm - mówi jeden.

- Tak - odpowiada drugi.

- Ale książka była lepsza!

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

17 czerwca, sobota
Dzień Czołgisty

19 czerwiec, poniedziałek
Dzień Kota Garfi elda

70

20 czerwca, wtorek
Międzynarodowy Dzień Surfi ngu
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Rozwiązanie ZAGADKI I REBUSU

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 krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH

Nagrodę wygrał Jędrek Łanda z Budziechowa 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach). 

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

Tymek Chojnacki z £êknicy

Z
ag

ad
ki

 p
rz

yg
ot

ow
an

e 
pr

ze
z 

se
rw

is
 c

au
ch

y.
pl

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

REBUS 
O „JEJ WYSOKOŚCI”

Rozwiąż rebus. 
Czy wiesz, kim jest ta postać? 

SUDOKU Z SUMĄ
Wpisz we wszystkie białe pola 
liczby 1 oraz 2 tak, aby:
a. W każdej kolumnie i w 

każdym wierszu każda z liczb 
wystąpiła dokładnie raz

b. Suma liczb sąsiadujących 
całym bokiem z prawym-
górnym (niebieskim) 
kwadratem wynosiła 4.

W pozostałe niebieskie kwadraty 
wpisz sumę wartości pól 
sąsiadujących całym bokiem z 
tym kwadratem.
Jaką liczbę wpiszesz w pole 
otoczone czerwoną obwódką?

21 czerwca, środa
Światowy Dzień Żyrafy

arokowy pałac został zbudowany na miejscu piastowskiego 
zamku z przełomu XIII i XIV wieku. Od północy i zachodu 
zwrócony jest w stronę miasta, natomiast od południa i 

wschodu otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, przez który 
przepływa rzeka Bóbr.

Od Wallensteina do księżnej Doroty
Pierwszym inicjatorem budowy nowej, magnackiej siedziby w 

Żaganiu był naczelny dowódca wojsk cesarskich podczas wojny 
30-letniej, Albrecht von Wallenstein. To właśnie on nabył od cesarza 
Ferdynanda II Habsburga w 1627 roku księstwo żagańskie.

Prace nad wznoszeniem rezydencji rozpoczęto w 1628 roku, a 
autorem jej projektu był włoski architekt Vincenco Boccaccio. Nie-
stety z powodu śmierci Wallensteina w 1634 roku prace nad budową 
zostały przerwane. W 1646 roku księstwo stało się własnością księcia 
Vaclawa Euzebiusza Lobkowica, który w 1670 roku podjął przerwaną 
budowę. Tym razem według projektu książęcego mistrza murarskiego 
Antoniego della Porty. W 1791 roku księstwo żagańskie zostało zaku-
pione przez księcia Kurlandii i Semigalii, Piotra Birona i to właśnie 
w tym okresie rozpoczęto prace nad adaptacją pomieszczeń pałacu 
do potrzeb rodziny książęcej.  W roku 1842 księstwo wraz z pałacem 
przeszło na własność księżnej Doroty Talleyrand – Perigord.

Pałac i dwór żagański stał się jednym z bardziej znanych w 

B Europie. W latach panowania księżnej przeprowadzono w pałacu wiele 
prac modernizacyjnych. Obecny wygląd pałacu ukształtowany został w 
okresie baroku.

Za czasów księżnej Doroty pałac w Żaganiu odwiedzali znamienici 
przedstawiciele ze świata polityki, nauki i kultury, wśród nich: Alexander 
baron von Humboldt, Ferenz Liszt, król pruski Wilhelm I  czy Hermann 
książę von Puckler – Muskau.

Zespó³ p³acowo-parkowy w ¯aganiu cz. I

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

STRACH NA WRÓBLE
Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj stracha na wróble:


