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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

Bon na nieograniczony czas 
zabawy dla dziecka 
do Sali Zabaw FUNK PARK 
w Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

e wschodniej części sali znajduje się podwyższenie około 
50 cm o wymiarach 10 m x 3 m, gdzie znajdowało się 
miejsce dla burmistrza oraz znaczniejszych ojców mia-
sta. Podwyższenie oddzielone jest od części głównej sali 

czterema symbolicznymi kolumnami, stylizowanymi na korynckie, ze 
zdobionymi kapitelami.

Sala główna jest wyjątkowo piękna, a najbardziej ozdobny jest sufi t. 
W centralnej części sufi tu znajduje się zachowany w idealnym stanie herb 
miasta. Po obu stronach herbu znajdują się postaci aniołów, trzyma-
jących w rękach rozwinięte dokumenty. U stóp alegorycznych aniołów 
leżą cztery symboliczne maski. Sufi t posiada bardzo bogate zdobienia 
późnobarokowe i neoklasycystyczne.

 Przed wejściem do sali głównej znajduje się sala mała o wymiarach 
10 m x 10 m, która była przeznaczona dla gości oraz tzw. gawiedzi 
miejskiej. Sala ma również bogato zdobiony stiukami sufi t, z dużą rozetą 
o motywach roślinnych. Obecnie w tej Sali udzielane są śluby cywilne.

 W urządzonej na parterze w roku 2000 sali rycerskiej zachował się 
zabytkowy zielony piec kafl owy ze znakami zodiaku. Z tej samej sali w 
kierunku dziedzińca wychodzą okna witrażowe. Sala rycerska posiada 
ponadto stare sklepienia kolebkowe, stanowiąc prawdopodobnie naj-
starsze pomieszczenie ratusza.

W ratuszowych piwnicach na ścianach widnieją fosforyzowane 
napisy informujące o zejściu do schronu z lat 1939-45.

 Do 1945 r. na ścianach ratuszowych komnat wisiały portrety daw-
nych burmistrzów, a na sali obrad stał pośrodku drewniany fotel włoda-
rzy miasta, posiadający na zwieńczeniu oparcia rzeźbiony herb miasta.

 Fontanna przy ratuszu. Znajduje się w zachodniej części rynku. 
Do 1945 roku zwana przez Niemców „studnią wieloryba” (Walfi -
schbrunnen). Wzmiankowana w księdze wydatków miejskich pod datą 
17 października 1654 roku jako „pompa delfi n”.

 Fontannę zbudowano na planie ośmiokąta. Zbiornik fontanny 
zamykają grube stalowe balustrady z ornamentami, a wokół nich po-
sadowiono podejście z granitowych bloków.

 Na miejscu fontanny niegdyś był umiejscowiony pręgierz miejski, 
gdzie wykonywano wyroki orzeczone przez ławę sądowniczą.

Ciekawostki:
- Hełm wieży wschodniej jest wyraźnie pochylony w kierunku pół-

nocno-zachodnim. Przeprowadzone badania nie wykazały jednoznacz-*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: 

8, LATARNIK
Nagrodę wygrał Łukasz Przybylski z Zielonej Góry 

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

Pancernej 6 w Żarach).

W
Ratusz w Szprotawie cz.II

Mama mówi do Kacperka: 

- Zjedz chlebek z serkiem 

topionym.
Kacperek na to: 

- A gdzie on się utopił?

Siedzi Jasiu na taborecie z 

ciastkiem w ręku i mówi:

-Mmmmm.. Nie mogę się oprzeć.

W przedszkolu Kaziu siedzi na 

nocniczku i płacze. 

- Dlaczego płaczesz? - pyta pani 

wychowawczyni 

- Bo pani Zosia powiedziała, że jak 

ktoś nie zrobi kupki, to nie pójdzie 

na spacer. 
- I co? Nie możesz zrobić... 

- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł!

Pani pyta Franka: 

- Czemu ściągałeś od kolegi?

- A skąd pani wie?

- Bo tak się rozpędziłeś, że 

ściągnąłeś imię i nazwisko!

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

KĄCIK FOTO

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

26 września, wtorek
Światowy 
Dzień Królika

nie, by nachylenie to zwiększało się i dlatego prowadzone są stałe pomiary. 
W jej murach mieściły się cele dla aresztantów.

- Do dzisiejszego dnia w wieży zachodniej działa zabytkowy zegar mistrza 
Weissa. Jest on sprzężony z hejnałem miejskim, który można usłyszeć codziennie, 
w południe i o godz. 21:00.

- Od strony południowej Ratusza znajduje się portal oraz kamienny deko-
racyjny balkon z początku XX w.

- Na parterze budynku znajduje się Sala Rycerska, z zabytkowym, kafl owym 
piecem, kolebkowym sklepieniem i witrażami w oknach, wychodzącymi na 
ratuszowy dziedziniec. Warte uwagi są też bogate i oryginalne zdobienia stropu 
w Sali Posiedzeń i Sali Ślubów, usytuowanych na drugim piętrze. Zdobienia 
przedstawiają m.in. motywy roślinne i herb miasta. Ich twórcą w 1863 roku był 
słynny rzeźbiarz berliński Dankberg.

źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidnidnidni

BABECZKA
Łącząc kropki na obrazku narysuj 
starannie ciasteczko babeczkę. 
Nie zapomnij pokolorować rodzynki!

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Jesienny, deszczowy czas.
2. Ma go grzyb i elegantka.
3. Mały ssak co na kolcach nosi jabłka.
4. Pisany na kartce, lub elektronicznie. Wysyłany 
   do osób poznanych w czasie wakacji.
5. Wcześnie zapada jesienią.
6. Owoce na powidła.
7. Jesienne zbieranie ziemniaków.
8. Rzęsisty …
9. Miejsce, w którym wykonuje się 7. poziomo.
10. Dawniej pomagał rolnikom w orce i pracach polowych.

Pionowo:
1. Odgłos wiatru lub drzew.
2. Są przysmakiem wiewiórek.
3. Tworzy zielony dywan w lesie.
4. Puszczany na wietrze.
5. Spadają jesienią z drzew.
6. Inaczej 5. poziomo
7. Jesienią coraz krótszy.
8. …! – krzyczy woźnica.


