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29 lipca, sobota
Światowy Dzień Tygrysa

30 lipca, niedziela
Międzynarodowy Dzień Sernika, 
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
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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



 

centrum żagańskiego Rynku mieści się Ratusz, który zbudowany 
został na początku XIV wieku. Budowli nadano styl neorene-
sansowy, wzorując się na wieży Palazzo Vecchio we Florencji.

Ozdobą budowli jest galeryjka i arkadowe zwieńczenie. Na murze znajduje 
się herb miasta nadany Żaganiowi przez cesarza Rudolfa w 1602 roku i 
godło księcia Ludwika Napoleona. W sieni i  pomieszczeniach parteru 

można obejrzeć interesujące sklepienia, a w samym ratuszu szereg cen-
nych obrazów. Do tych najbardziej wartościowych należą portrety księcia 
Wacława Euzebiusza Lobkowica, cesarzowej Marii Teresy, jej małżonka 
Franciszka Lotaryńskiego i księcia Ludwika.

*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: Bokser
Nagrodę wygrały Amelia i Alicja Rudnikowicz (jeden 

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

Pancernej 6 w Żarach).  

W
WIE¯A RATUSZOWA

źródło: urzadmiasta.zagan.pl
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Rozwiąż rebus.

KOT
Narysuj i pokoloruj kota. 
Dorysuj mu oczy i wąsy.

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?

Jasio pisze list do rodziców 

z kolonii: 
"Kochana Mamo i Tato, to są 

moje najbardziej udane wakacje. 

Noga już mi się zrosła, a ząb 

przechowuję w pudełeczku od 

zapałek wyłożonym watą". 

Przewodnik w zamku zwraca 

uwagę uczestniczce wycieczki: 

– Proszę nie siadać na tronie 

Ludwika Filipa! 
– Niech się pan nie złości. Jeśli 

przyjdzie, na pewno mu ustąpię. 

- Panie, pan chyba oszalał!? 

W taką wichurę bawić się 

w skoki spadochronowe?

- Myli się pan, mnie tu przywiało 

z namiotem, z campingu po 

drugiej stronie jeziora.

Dwie turystki jadą autem. 

Jedna z nich mówi:

- Widzisz ten las?
Na to druga odpowiada:

- Nie. Drzewa mi zasłaniają...

Międzynarodowy Dzień Sernika, Międzynarodowy Dzień Sernika, 
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
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Narysuj i pokoloruj kota. 
Dorysuj mu oczy i wąsy.
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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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NIESPODZIANKA

Zuzia Jagie³³o z ¯agania
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Zuzia wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO


