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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

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

NAGRODA



 

harakterystyczne dla stylu romańskiego grube mury (1,1 
m. w absydzie do 1,3 m w nawie) brały na siebie ciężar 

sklepień, które musiały być w prezbiterium pierwotnie krzyżowe 
z żebrami. Później zostały usunięte i zastąpione sklepieniem 
drewnianym beczkowym, co z niemałym podziwem odnotował w 
1891 r. Hans Lutsch, tworzący wówczas rejestr zabytków Śląska. 
Przykrywający nawę strop belkowy z pułapem deskowym otrzymał 
już w czasach nowożytnych polichromię z ornamentem roślinnym, 
być może również sklepienie w prezbiterium zostało podobnie 
ozdobione. Najbardziej różnorodne, co może zaskakiwać, są w 
tej budowli dachy: każda architektonicznie wydzielona część 
została przykryta innym ich rodzajem np. absyda -stożkowym, 
prezbiterium dwupołaciowym a zakrystia - pulpitowym. Cieka-

we, że kościół 
św. Andrzeja 
nie posiada 
w swej bryle 
d z w o n n i c y, 
c z y  c h o ć b y 
s y g n a t u r k i . 
Posiadał na-
tomiast dwa 
dzwony : je-
den był dato-
wany na 1414 
r" drugi, więk-
szy z inskryp-
cją łacińską, 
zapisaną ma-
juskułą: (REX 
G L O R I E 

VENI TUM) Znajdowały się one w stojącej do dziś obok kościo-
ła wieży cmentarnej o szachuicowej konstrukcji murów. Warto 
wiedzieć, że kościół św. Andrzeja jest najdalej na północ-obok 
Głogowa wysuniętą romańską budowlą i wyznacza lokalną gra-
nicę wczesnośredniowiecznego murowanego budownictwa dawnej 
dzielnicy śląskiej, co związane było z ugruntowanym już wówczas 
na tych terenach osadnictwem.

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie rebusu z ubiegłego tygodnia: 

KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU

Nagrodę wygrał Igor Chojnacki z Łęknicy  (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 

w Żarach).

C
HISTORIA KOŚCIOŁA ŚW. ANDRZEJA 
W SZPROTAWIE - IŁAWIE (cz. III)

Kaziu przychodzi ze szkoły i 

krzyczy:
- Mamo, mamo dostałem 

szóstkę!
- Z czego mój drogi?- zapytała 

mama.
- 1 z polskiego, 2 z muzyki, 1 z 

plastyki i 2 z historii;)

Na lekcji biologii pani do 

uczniów:
- Proszę wymienić pięć 

drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

- Twoje wypracowanie jest 

niezłe - mówi nauczycielka do 

małego Kowalskiego - ale jest 

identyczne jak wypracowanie 

Twojego kolegi z ławki. Wiesz 

co to znaczy? 
- Że jego też jest niezłe...? 

Nauczycielka pyta Jasia:

- Co wiesz o bocianach?

- To bardzo mądre ptaki, 

odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny.

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 
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*nagrodę należy odebrać *nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Nina Piekarz z Trzebiela

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

Źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidni

5 listopada, niedziela
Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek

7 listopada, wtorek
Dzień Kotleta Schabowego

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Chroni kucharza przed plamami.
2. Łyżka do zbierania piany z zupy.
3. Ogrodowy ruszt do kiełbasek, szaszłyków, karkówki.
4. Przydatny przy zbieraniu grzybów, jabłek, …
5. Głębokie lub płytkie.
6. Płaski garnek.

Pionowo:
1. Urządzenie które przygotuje Ci grzankę.
2. Inaczej nabierka.
3. Robot kuchenny do siekania i krojenia.
4. … do kawy lub do pieprzu.
5. Gotujesz w nim wodę.

9 listopada, czwartek
Europejski Dzień Wynalazcy

Dzwonnica przykościelna

ZAGADKA
Uzupełnij liczbami puste pola. 
Pamiętaj, że iloczyn dwóch 
sąsiadujących w rzędzie 
kwadracików jest równy 
wartości kwadracika powyżej.


