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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 14 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać na adres redakcji lub
na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: ŻYCZYMY DOBREGO ROKU . Nagrodę - bon na zabieg
kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Lilianna Borowczyk ze Świerczyny.
Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do
przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - rów-
nież do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 13 marca.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Jeśli chcesz zmienić coś w swoim
życiu właśnie teraz  jest najlepszy mo-
ment. Może trzeba rozejrzeć się za
nową pracą, albo rozpocząć jakiś kurs
bądź studia. A może wystarczy gdzieś
na trochę wyjechać. Gwiazdy mówią,
że czeka Cię nowa miłość. 

Byk 20.04-20.05
Unikaj kontaktów z osobami, które

zawsze mają zły humor. Taki nastrój
jest zaraźliwy, a Tobie teraz potrzeba
dużo energii i chęci do działania. Szy-
kują się zmiany w pracy i trochę dodat-
kowych zajęć.    

Bliźnięta 21.05-21.06
W Twoim domu zapanuje wspa-

niała atmosfera. Masz szansę pogodzić
się z kimś, za kim od dawna tęsknisz.
Nie unikaj tylko szczerych rozmów. A w
pracy czeka Cię ważna rozmowa służ-
bowa.

Rak 22.06-22.07
Skup się na przyjemnościach i spoj-

rzyj spokojnie w przyszłość. Nie unikaj
beztroskich chwil u boku najbliższego.
Trochę zwolnij w pracy. I oczekuj dobrej
wiadomości od dawnych znajomych.

Lew 23.07-22.08
Będziesz zadowolona z życia.

Dzięki nowej znajomości odzyskasz
poczucie pewności siebie. Otrzymasz
też ciekawy prezent. Skontroluj jednak
zdrowie, może Cię czekać wiosenne
przesilenie. 

Panna 23.08-22.09
Nie wytyczaj sobie zbyt wielu am-

bitnych planów, bo trudno będzie Ci je
zrealizować. Raczej zadbaj o solidne
wykonywanie zawodowych obowiąz-
ków. Staraj się nie mieć żadnych zale-
głości. W uczuciach zmiany - może
nowa miłość.  

Waga 23.09-22.10
W najbliższym miesiącu możesz li-

czyć na kilka zaproszeń towarzyskich.
Zadbaj, by na imprezach dobrze się
bawić. Zapowiada się przypływ go-
tówki, być może za dodatkową pracę.
Zdrowie dobre. 

Skorpion 23.10-21.11
W najbliższych dniach możesz po-

czuć się samotna. Na pocieszenie mo-
żemy powiedzieć, że wspierać Cię
będzie rodzina. W pracy unikaj konflik-
tów i nie daj się wciągać w personalne
przepychanki. Finanse nieco lepsze.  

Strzelec 22.11-21.12
Znakomicie ułożą się sprawy ser-

cowe. Być może singielka się zaręczy,
a w stałych związkach mocno zaiskrzy.
W pracy przed Tobą ważne decyzje do
podjęcia. Poradź się przyjaciół.

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz teraz w dobrym nastroju.

Staraj się jak najwięcej przebywać na
świeżym powietrzu. Na horyzoncie
spotkanie z kimś, kogo kiedyś kocha-
łaś. W pracy dobry czas na rozmowy o
podwyżce lub awansie. 

Wodnik 20.01-18.02
Niczego nie rób na siłę i postaraj się

nie przejmować drobiazgami. Szukaj
ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty.
Zwróć uwagę na kogoś, kto od mie-
sięcy stara się powiedzieć Tobie coś
ważnego.

Ryby 19.02-20.03
Spędzaj więcej czasu w domu.

Może warto pomyśleć o zmianach w
wystroju wnętrza, nowych dodatkach,
meblach. Taki sposób spędzania czasu
bardzo Cię uspokoi. Oczekuj ciekawej
propozycji zawodowej.

(: (: HUMOR :) :)

Jasio pyta dziadka:
- Dziadku, co robisz z tą butelką?

Budujesz w niej żaglowiec?

- Z początku to nawet chciałem, ale

teraz to już tylko chciałbym wyciągnąć

ze środka rękę. 

xxx
Rozmawiają dwa bobasy w wóz-

kach: 
- Jesteś zadowolony ze swojej

mamy?

- W zasadzie tak, chociaż pod

górkę trochę zwalnia. 

xxx
Żona woła do męża: 
- Heniek, zamknij drzwi, bo na dwo-

rze zimno!

- A jak zamknę to kurde będzie cie-

plej na dworze?!

xxx
- Wiesz, Stefan? Podobno warto

dla zdrowia chodzić na bosaka. 

- To szczera prawda! Za każdym

razem, gdy budzę się rano w butach,

strasznie mnie boli głowa. 

* Aby ciasto dało się łatwiej roz-
wałkować, należy je włożyć między
dwa posypane mąką arkusze papieru
do pieczenia. 

* Nie warto wylewać soku z kiszo-
nych ogórków. Można go użyć do za-
marynowania ząbków czosnku i
małych cebulek. Po kilku dniach będą
znakomitym dodatkiem do sałatek i
kanapek. 

* Jeśli buraki po ugotowaniu są
zbyt miękkie, należy włożyć je na kilka
minut do bardzo zimnej wody. Dzięki
temu łatwiej będzie je obrać. 

* Podczas gotowania kapusty na
gołąbki w miejsce po wyciętym głąbie
wlej łyżkę oleju. Podgotowane liście
będą się lepiej oddzielać. 

* Jeśli zamierzasz upiec ciasto i
akurat zabrakło ci bułki tartej do posy-
pania blachy, możesz ją zastąpić
kaszą manną. 

* Wołowina po przyrządzeniu
bywa twarda. Aby tego uniknąć, przy
obróbce mięsa warto wykorzystać
kiwi. Zawarte w nim enzymy powo-
dują, że twarde mięso, jakim jest wo-
łowina, kruszeje. Do gotowania,
pieczenia lub marynowania można
dodawać cały owoc bądź też sok z
kiwi. 
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Boleń, ryba jadalna
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ciężarowy

Osoba wtajemni-
czona, uczeń
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z 10 lutego
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pierwiastka europ
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Lewy karpacki do-
pływ Dunaju
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Wąż z Księgi
Dżungli

Wiekowa puszcza

Powieściowa
Cyganka
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Tłuszcz z rekina
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Zieloność
na pustyni

Miasto na
Mazurach
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Atmosfera
techniczna

  

Produkty: 2 łyżki koncentratu po-
midorowego, 2 woreczki ryżu, 10 dag
parmezanu, mozzarella (ok. 12 dag),
jajko, vegeta, pieprz, suszona bazy-
lia, olej do smażenia, mąka, bułka
tarta. 

Przygotowanie: Ryż gotujemy w
osolonej wodzie. Dodajemy koncen-
trat, parmezan i jajko. Doprawiamy,
mieszamy. 

Z masy formujemy kotleciki. Do
środka wkładamy małe kostki moz-
zarelli. Obtaczamy w mące, jajku i
bułce. Smażymy na oleju na ru-
miano. 

xxx
Produkty: 50 dag mielonego

mięsa, 20 dag ryżu w woreczkach,
cebula, 2 jajka, sól, pieprz, 1/2 ły-
żeczki mielonego kminku, bułka
tarta, olej do smażenia. 

Przygotowanie: Ryż gotujemy
na sypko. Odcedzamy i studzimy.
Cebulę drobno kroimy. Z ryżem do-
dajemy do mięsa, Wbijamy jajka, do-
dajemy kminek, sól i pieprz.
Dokładnie mieszany. Z masy formu-
jemy kotlety. Panierujemy w bułce i
smażymy na oleju z obu stron. 

D o b r e  r a d y

Kotleciki ryżowe

Krzyżówka 
z nagrodą Nie zawsze trzeba od razu kupo-

wać leki do ssania. Można najpierw
wypróbować płukanki. Najprostszą
jest solanka. Wystarczy do pół
szklanki ciepłej wody wrzucić ły-
żeczkę soli kuchennej i płukać tym
płynem gardło. Dobrze działa też
napar z szałwii - torebkę ziół zalać
trzeba szklanką gorącej wody. Potem
przecedzić napar i płukać gardło.
Jeśli mamy więcej czasu, możemy
zrobić płukankę z liści orzecha wło-
skiego, babki lancetowatej i ru-
mianku. Łyżkę takich ziół zalewa się
szklanką gorącej wody i podgrzewa
przez 20 minut. Przecedzonym wy-
warem płuczemy gardło 2-3 razy
dziennie. 

Gdy drapie gardło


