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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

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

NAGRODA



 

ieża dawnego kościoła ewangelickiego p.w. Trójcy 
Świętej, zwanego również Kościołem Łaski to jedyny 

ocalały fragment świątyni rozebranej w 1965 roku.
 Wieża kościoła powstała z inicjatywy księżnej Doroty, 
która w 1843 roku zleciła architektowi Karolowi Henrykowi E. Kno-
blauchowi projekt nowej wyniosłej wieży kościoła ewangelickiego 
w stylu neogotyckim. Wieża liczy sobie 84 metry wysokości, na jej 
parterze urządzone zostało mauzoleum książęce, stąd prowadzi 
wejście do krypty. Na ścianach widnieją kamienne płyty epitafi jne 
pochowanych tu członków książęcej rodziny Bironów. W zwieńcze-
niach płyt umieszczono ich rodowe herby.
W 1846 roku pochowano tu księcia Piotra Birona i jego żonę Dorotę, 
następnie bratanka księcia, ofi cera kawalerii, Piotra Gustawa oraz 
dwie córki księcia: Joannę i Paulinę.
 Niestety pierwotne wyposażenie kaplicy Bironów w wieży 
dawnego kościoła ewangelickiego przetrwało do czasów obecnych w 

*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: 

ROZEWIE
Nagrodę wygrała Jolanta Kaźmierczak z Żar 

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

Pancernej 6 w Żarach).
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WIE¯A KOŒCIO£A 
POEWANGELICKIEGO – WIDOKOWA
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Katechetka pyta dzieci:

- Kto chciałby iść do nieba?

Wszyscy się zgłaszają oprócz 

Jasia.
Pani pyta:
- Jasiu, a ty czemu nie chcesz 

iść do nieba?
- Bo mama po szkole kazała 

mi iść do domu.

- Wiesz, że istnieje życie poza 

internetem?! 
- Wyślij linka!

- Nie rozumiem, jak jeden 

człowiek może robić tyle 

błędów? - dziwi się polonistka, 

oddając pracę domową 

uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada 

uczeń - Pomagali mi mama i 

tata.

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

Jagna Dradrach z ¯ar

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Jagna 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

4 września, poniedziałek
Rozpoczęcie roku szkolnego 
2017/2018

stanie szczątkowym, dlatego tym większej wartości nabiera każdy ocalały 
element. Do takich należy tabliczka pochodząca z trumny księżnej Anny 
Doroty Biron, która niestety w 2002 roku zaginęła. 29 października 2004 r. 
wieża ponownie zastała przywrócona do użytku jako widokowa. Pozostanie 
ona jednak nie tylko świadectwem wielowiekowej historii miasta, ale i 
istotnym w skali regionu przykładem architektury neogotyckiej związanej 
ze szkołą berlińską.

DO ZOBACZENIA…
Rozwiąż rebus. 

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

SŁONECZNIK
Narysuj i pokoloruj 
słonecznik. Czy wiesz 
czego symbolem jest 
słonecznik?.

KRZYŻÓWKA
W każdą kratkę wpisz 
odpowiednią liczbę lub znak 
działania: + albo -, tak, aby w 
każdej kolumnie i w każdym 
rzędzie było prawidłowe 
działanie: odejmowanie lub 
dodawanie.
Jaką wartość wpiszesz w żółte 
pole?


