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Rozwiązanie 
WYKREŚLANKI

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

NAGRODA



 

edna z dwóch dawnych bram miejskich, usytuowana w części 
południowej starego miasta, w ciągu ul. Świerczewskiego. 
Potocznie nazywana basztą. Po raz pierwszy wzmiankowa-
na w 1330 roku pod nazwą „Steintor” - brama kamienna. 

Była silnym ogniwem umocnień miejskich. Aby do niej podejść 
od południa, należało pokonać trzy płynące wody oraz barbakan. 
Brama przepuszczała ruch nie tylko z kierunku Żagania, lecz także 
Zgorzelca, Kliczkowa.

Obecnie jest to budynek 2-kondygnacyjny z poddaszem, ka-
mienno-ceglany, wielokrotnie przebudowywany. Na zewnątrz oraz 
wewnątrz zachowały się pozostałości dawnych otworów okiennych 
i przejść. Ścianę południową wsparto w czasach nowożytnych 
ceglanym murem przyporowym, którego koronę zwieńczono imi-
tacją blanek. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem 
jest zamurowany ostrołukowy wjazd z herbem miejskim, którego 

obramienia wykonane są z brył rudy darniowej żelaza. Ponadto 
uwagę zwracają wmurowane kamienne kule bombardujące, pocho-
dzące najprawdopodobniej z czasu oblężenia miasta przez wojska 
węgierskie w XV wieku.

Do lat 90-tych XX wieku w budynku znajdowała się ekspozytura 
Archiwum Państwowego. Następnie z inicjatywy Towarzystwa Bory 
Dolnośląskie, na mocy decyzji wojewody lubuskiego i za zgodą 
wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt przekazano gminie 
w celu utworzenia Muzeum Ziemi Szprotawskiej.

*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: 

JARZĘBINOWE KORALE
Nagrodę wygrał Maciej Gałązka z Jasienia (bon do sali zabaw 

do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

J
Brama Żagańska w Szprotawie

Dzwonek do drzwi. Gospodyni 

otwiera, a tam stoi chłopiec:

- Dzień dobry, jest Krzyś?

- Tak, ale teraz je. Ty też pewnie 

coś byś zjadł?
- Tak.
- No to wracaj do domu coś zjeść.

Nauczyciel napisał 

w dzienniczku uczennicy:

- Pańska córka Zosia jest 

nieznośną gadułą.

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca:

- To pestka, gdyby pan słyszał jej 

mamę!

Na dyskotece szkolnej chłopak 

podchodzi do siedzącej przy stole 

dziewczyny i pyta:

- Zatańczysz?
- Tak, chętnie.
- To dobrze, bo nie mam gdzie 

usiąść.

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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Agatka Sygut z Zielonej Góry

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Agatka 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

12 października, czwartek
Dzień Bezpiecznego Komputera

Źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidni

WYKREŚLANKA
Z każdego wiersza wykreśl ukryty wyraz kojarzący się 
jesienią. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie - polskie 
przysłowie.

WOREK PEŁEN JESIENI
Pokoloruj worek. Jakie jesienne plony 
zbieramy do worka? Dorysuj je.

ZAGADKA
Ile wynosi najkrótsza droga z A do B?


