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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 18 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: Każda pogoda
dobra na spacer. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny wGabinecie Urody
"Styl" wygrałaMaria Bujak zWojnowic. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta
i Gminy wOsiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzy-
żówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do realiza-
cji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 grudnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W tym miesiącu zawładną Tobą
sprawy materialne. Czeka Cię spory
wydatek. Wkrótce ktoś może wydać
Ci się niebywale interesujący i na-
bierzesz ochoty na flirt. Korzystaj z
okazji do aktywnego wypoczynku.

Byk 20.04-20.05
Zajmij się sprawami, które leżą

Ci na sercu. Ustabilizuj sytuację. Nie
lekceważ zawartej ostatnio znajo-
mości, to nie będzie epizod. Skon-
troluj zdrowie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz pełny uroku i wdzięku,

dlatego bez względu na wiek znaj-
dziesz powodzenie. W pracy przy-
będzie Ci obowiązków i niełatwych
formalnych spraw. Poprawa w finan-
sach.

Rak 22.06-22.07
Niewykluczone konflikty. W trud-

nych momentach postępuj rozsąd-
nie. Nie rób sobie wrogów. Jeśli
jesteś przemęczony, częściej odpo-
czywaj. Szykuje się przypływ go-
tówki.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą doskonały czas na

zmiany w sprawach uczuciowych.
Dlatego właśnie teraz podejmij
wszystkie ważne decyzje. Pilnuj
spraw formalnych i terminów płatno-
ści.

Panna 23.08-22.09
Łatwo możesz się zakochać, ale

zawarte teraz znajomości raczej nie
przetrwają próby czasu. Za to w sta-
łych związkach wiele zrozumienia i
miłości. Więcej wypoczywaj.

Waga 23.09-22.10
Dobrze sprawdzisz się w trud-

nych sytuacjach rodzinnych. W
pracy możliwy awans. Unikaj stre-
sów i dbaj o bezpieczeństwo.
Zwłaszcza za kierownicą.

Skorpion 23.10-21.11
Zajęty swoimi sprawami możesz

zapomnieć o partnerze. A to nie
wróży dobrze. Koniecznie porozma-
wiajcie ze sobą. W pracy nie bój się
ryzyka, zostaniesz doceniony.

Strzelec 22.11-21.12
Wszystkie zakochane pary mają

wymarzony moment na zaręczyny.
Osoby samotne mogą oczekiwać in-
teresujących znajomości. W pracy
trochę krytycznych uwag. Warto się
nad nimi zastanowić.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie przejmuj się wszystkim tak

mocno. Żyj na większym luzie. Jeśli
możesz, zaplanuj dłuższy wyjazd.
Nie lekceważ dolegliwości z krąże-
niem. Zbadaj serce.

Wodnik 20.01-18.02
Huśtawka emocjonalna sprawi,

że w Twoim związku będzie mniej
namiętnych chwil. Postaraj się to
zmienić. Wszystkie zawodowe de-
cyzje jeszcze raz dokładnie prze-
analizuj.

Ryby 19.02-20.03
Teraz jest dobry czas na inwesty-

cje, pożyczki, kredyty. Wykorzystaj
to. W związku nie przesadzaj z za-
zdrością. Lepsza jest rozmowa niż
kłótnia.

(: (: HUMOR :) :)
- Co widzę?! Wegetarianin za-

mówił na obiad zająca! - dziwi się w
restauracji kelner.

- To z zemsty, bo zające niszczą
kapustę.

***
W nadmorskim kurorcie panika.

Wszyscy się pochowali, bo z cyrku
uciekły dwa lwy. Lwy poszły na
plażę, usiadły nad brzegiem morza i
jeden z nich mówi:

- Zupełnie nie rozumiem tych
ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani żywej
duszy.

***
Majster na budowie pyta robot-

nika:
- Dlaczego ty nosisz po jednej

desce, a Nowak po dwie?
- Bo to leń, panie majstrze. Nie

chce mu się dwa razy chodzić.
***

Po wywiadówce ojciec karci
syna:

- Twój wychowawca bardzo na
ciebie narzekał. Możesz mi wytłu-
maczyć dlaczego?

- Tato, a czy znasz Polaka, który
by w dzisiejszych czasach nie na-
rzekał?

KrzyŜówkaz nagrodą
Nagłe podmuchywiatru
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Dobre rady
* Warzywa będą dłużej świeże,

jeśli do pojemnika, w którym je
przechowujemy w lodówce, wło-
żymy suchą gąbkę, która wchłania
wilgoć lub wyłożymy pojemnik bi-
bułką kuchenną.
* Rybę najlepiej rozmraża się w

mleku. Dzięki temu znika smak
mrożonki, a mięso jest delikatniej-
sze.
* Aby nie kipiała woda podczas

gotowania ziemniaków, trzeba
dodać do niej odrobinkę tłuszczu.

* Gotowana marchew znacznie
zyska na smaku, jeśli dolejemy do
wody trochę soku jabłkowego.
* Pomarańczę łatwiej będzie

obrać ze skórki, gdy przedtem za-
nurzymy owoc na moment w cie-
płej wodzie.
* Na budyniu nie zrobi się ko-

żuch, jeśli gorącą masę posypiemy
niewielką ilością cukru.
* Rodzynki i orzechy nie

opadną na dno ciasta, jeśli wcześ-
niej oprószymy je mąką.
* Aby kruche ciasto było jesz-

cze bardziej kruche, trzeba jajka
roztrzepać z odrobiną soku cytry-
nowego.

Szybkie sałatki
Z SEREM - Produkty: opako-

wanie sera feta (sałatkowo - ka-
napkowy), 1 puszka kukurydzy, 2
jabłka, 2 pomidory, 4 ogórki ki-
szone, 1 czerwona papryka
(duża), 1-2 łyżki majonezu, 2-3 ły-
żeczki tymianku. Sposób przygo-
towania: Pomidory, obrane jabłka,
ogórki, paprykę oraz ser pokrój w
kostkę. Kukurydzę odsącz z wody
i dodaj do produktów. Do tak przy-
gotowanej sałatki dodaj majonez i
tymianek, po czym delikatnie wy-
mieszaj wszystkie składniki.

Z ZIAREN - Produkty: puszka
kukurydzy, puszka zielonego
groszku, puszka czerwonej fasoli,
1 papryka żółta, 1 papryka czer-
wona, 1 papryka zielona, 6 łyżek
majonezu. Sposób przygotowa-
nia: Kukurydzę, groszek i fasolę
odsącz z zalewy, papryki kroimy w
kostkę. Wszystko połącz. Dodaj
majonez i dokładnie wymieszaj.

Z PORA - Produkty: 2 duże
pory, 5 jajek, 20 dag żółtego sera
majonez, sól, pieprz. Sposób
przygotowania: Odetnij większą
zieloną część z pora. Białą część
pokrój w półksiężyce, zaczynając
od korzenia. Sparz je gorącą wodą
i odciśnij. Jajka ugotuj na twardo i
pokrój w średnią kostkę. Ser żółty
zetrzyj na tarce o najgrubszych
oczkach. Wszystkie składniki wy-
mieszaj. Dodaj majonez oraz sól i
pieprz do smaku. Sałatkę włóż do
lodówki na minimum pół godziny.

Zestaw
kosmetyków

dla kobiet
firmy
Lirene


