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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 11 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: JUŻ ZŁOTA POL-
SKA JESIEŃ . Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody
"Styl" wygrała Emilia Nowak z Osiecznej. Bon do odbioru w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwią-
zań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 13 grudnia.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czas byś zainwestowała w siebie.
Można rozpocząć studia, poszukać
lepszej pracy, może pójść na kurs
prawa jazdy. Unikaj nudziarzy. Ko-
niecznie skontroluj zdrowie, bo je-
sienne chłody mogą przynieść grypę.

Byk 20.04-20.05
Życie zwolni tempo. Będzie zatem

czas, by trochę odpocząć, poczytać i
wyspać się. Być może spotkasz kogoś
z dawnych lat i spędzisz niejedną go-
dzinę na rozmowach. Czekaj na dobrą
wiadomość.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie zaczynaj żadnych nowych pro-

jektów. Lepiej uporaj się z nadrobie-
niem zaległości. Zadbaj też o siebie,
zwłaszcza o serce. W uczuciach bę-
dzie gorąco. W czasie świąt spotkasz
dawną miłość.

Rak 22.06-22.07
Nie w głowie Ci teraz praca, bę-

dziesz marzyć o przygodach. Zaplanuj
więc wyjazd pod koniec grudnia. A
wcześniej zakończ sprawy w rodzinie.
Ktoś potrzebuje Twojej pomocy.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą udane, bezproble-

mowe dni. Będziesz cieszyć się drob-
nymi codziennymi zajęciami. Zrób
porządek w finansach. Powinnaś tro-
chę zaoszczędzić, bo święta będą
dosyć kosztowne. Skontroluj zdrowie.

Panna 23.08-22.09
Będzie się naprawdę działo. Ktoś

powalczy o Ciebie, więc zwróć na to
uwagę. Komplementy, które usłyszysz
będą szczere. W pracy nie przesadzaj
z krytykowaniem innych, nie zawsze
musisz mieć rację.

Waga 23.09-22.10
Skończą się wszystkie Twoje pro-

blemy i będziesz mogła więcej czasu
poświęcić bliskiej Ci osobie. W pracy
także trochę zmian. Szefowie doce-
niają Twoje pomysły i być może nawet
dostaniesz podwyżkę.

Skorpion 23.10-21.11
Nie martw się o sprawy, na które

nie masz wpływu. Wszystkie nieporo-
zumienia w pracy na pewno się skoń-
czą i zyskasz uznanie kolegów. W
domu dużo zamieszania w związku z
zapowiedzianymi wizytami gości. 

Strzelec 22.11-21.12
Jesteś trochę zmęczona wciąż tymi

samymi sprawami i tematami do dys-
kusji. Postaraj się nie przejmować tym,
co mówią inni. Rób swoje. Na hory-
zoncie romans. Może warto się zaan-
gażować.

Koziorożec 22.12-19.01
Bądź cierpliwa i realizuj swoje

plany zamiast odkładać je na później.
W pracy czeka Cię więcej ambitnych i
lepiej płatnych zadań. A w domu trochę
zawirowań związanych z planami naj-
bliższych.

Wodnik 20.01-18.02
Chyba czas na to, byś więcej po-

jmowała sercem niż rozumem. Ro-
dzina i przyjaciele bardzo to docenią,
a z partnerem przeżyjesz cudowne
chwile. Święta będą niezwykle ciepłe i
rodzinne.

Ryby 19.02-20.03
Nie odmawiaj sobie wszystkiego,

bo przesadna oszczędność nieko-
niecznie daje szczęście. Teraz będzie
Cię stać na wyjazd i niewielkie kaprysy.
Szykuje się bowiem podwyżka lub
jakaś wygrana.  

(: (: HUMOR :) :)
Sierżant uczy żołnierzy młodego

rocznika topografii:
- Rozróżniamy cztery części świata:

wschód, zachód, północ i południe.

- To nie części, a strony - protestuje
jeden z żołnierzy.

- Głupstwa gadacie żołnierzu,

strony są w gitarze!

***
Mąż pyta żonę:
- Kochanie, dlaczego nosisz ob-

rączkę na niewłaściwym palcu?

- Ponieważ wyszłam za niewłaści-

wego mężczyznę.

***
- Panie doktorze, poproszę o tab-

letki na chciwość. Tylko dużo, dużo tab-

letek!

O tej porze roku niemal w każ-
dym domu można zobaczyć dynie.
Panie robią z nich dobry kompot, a
także pyszną zupę. Zupa z dyni ma
kremową konsystencję i niezwykły
smak. A do tego bardzo łatwo się ją
przygotowuje. 

Produkty: 3 kg dyni, 1,5 l bulionu
drobiowego lub z warzyw, 125 ml
mleka, 6 średnich ziemniaków, 1
spora cebula, 1 ostra papryka, 2 ząbki
czosnku, 2 łyżki gęstej śmietany, 2
łyżki oleju, 2 ziarna ziela angielskiego,
liść laurowy, sól i pieprz.

Sposób przygotowania: Dynię
dokładnie umyj. Podziel ją na niezbyt
duże kawałki. Łyżką usuń wszystkie
nasiona, a ostrym nożem obierz ją ze
skóry. W garnku rozgrzej olej. Wrzuć
do niego pokrojoną cebulę, czosnek i
ziemniaki. Smaż 5-6 minut, często
mieszając. Dodaj dynię i smaż chwilę
razem. Potem wlej bulion i mleko.
Dodaj liść laurowy, ziele angielskie i
całą ostrą paprykę. Wcześniej gęsto
ponakłuwaj ją widelcem. Gotuj 35
minut. Z zupy usuń paprykę, liść i
ziele. Chwilę przestudź. Potem zmi-
ksuj w blenderze i przelej z powrotem
do garnka. Przypraw solą i pieprzem.
Dodaj śmietanę i podgrzej.
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Przy słotnej jesiennej pogo-
dzie częściej zdarzają nam się
przeziębienia i uporczywy ka-
szel. W poważniejszych sytua-
cjach trzeba oczywiście pójść
do lekarza, ale kiedy kaszel nas
zaskakuje, możemy spróbować
leczyć go domowymi sposo-
bami. Na pewno uda się chociaż
złagodzić tę uciążliwość.

Na uporczywy kaszel pomoże płu-
kanie gardła roztworem soli. Złagodzi
go też syrop z cebuli, miodu oraz soku
z cytryny. Nasze babcie polecały na
kaszel kubek ciepłego mleka z mio-
dem i czosnkiem. W czasie przezię-
bienia trzeba jednak koniecznie dużo
pić. Woda lub inne napoje rozrzedzają
znajdujące się w gardle wydzieliny i
ułatwiają ich odkrztuszanie. Podobnie
działa też herbatka z kwiatu lipy, czar-
nego bzu i szałwii. Dobrze jest również
aplikować sobie napar z tymianku
oraz terapię zapachem. Do kąpieli na-
leży wlać kilka kropel olejku eukaliptu-
sowego. Zapach złagodzi
pokasływanie. 

Przy okazji powiedzmy, że w su-
chym domowym powietrzu warto po-
prawić atmosferę eterycznymi
olejkami. Mają one bakteriobójcze
właściwości i przynoszą ulgę w sezo-
nowych dokuczliwościach. Inhalacja
olejkiem sosnowym uchroni rodzinę
przed katarem i kaszlem. Olejek z
drzewa różanego zapobiega migre-
nom, a olejek mandarynkowy pozwala
lepiej zasypiać i uspokaja nerwy.

Smaczna zupa z dyni

Domowe sposoby
na kaszelKrzyżówka 

z nagrodą

- Ceramiczną płytę kuchenki dobrze
wyczyścimy skórką z cytryny. Obieramy
owoc i białą częścią skórki pocieramy
płytę, aż zabrudzenia znikną

- Jeśli drewniana podłoga skrzypi,
wystarczy w szczeliny między klepkami
wsypać trochę talku. Potem trzeba do-
kładnie wetrzeć talk pędzelkiem. Nie
będzie skrzypiało. 

- Aby szybko wyczyścić grzebienie i
szczotki, można po prostu spryskać je
dokładnie pianką do golenia. Po kwad-
ransie spłukujemy je pod bieżącą wodą.

- Świeże plamy z wina należy lekko
zwilżyć wodą i zasypać solą. Po wy-
schnięciu spiorą się do czysta.

Dobre rady


