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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 17 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: WIE-
CZORY Z KSIĄŻKĄ. Nagrodę wygrała Sylwia Karolewicz z Osiecznej.
Jest do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Za-
chęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wy-
grania magiczny kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w Gabinecie
Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 5 grudnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Nie pracuj zrywami, najlepiej być
systematycznym. Wtedy znajdzie się
także czas na wypoczynek. Pod ko-
niec miesiąca może dojść do bardzo
trudnej sytuacji. Pomogą ci najbliżsi.

Byk 20.04-20.05
Najbliższe tygodnie to dobry czas

na odnowienie kontaktów z dalszą ro-
dziną. Ktoś z nich bardzo potrzebuje
Twojego wsparcia. Zapowiada się
nieco lepsza sytuacja finansowa.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Będzie trochę dobrze, trochę źle,

jak w życiu. Na pewno spotkasz kogoś
interesującego. Ale pracy przybędzie,
więcej godzin spędzisz poza domem.
Gwiazdy wróżą jakąś wygraną. 

Rak 22.06-22.07
Nie martw się o sprawy zawo-

dowe. Zaradne Raki mogą liczyć
nawet na awans lub podwyżkę. Nie
daj się zwieść zalotom pewnego Byka,
to tylko zapowiedź flirtu. Skontroluj
zdrowie. 

Lew 23.07-22.08
Bardzo dobrze poradzisz sobie ze

sprawami urzędowymi. W uczuciach
trochę zawirowań, zwłaszcza gdy
przyjdzie Ci podjąć ważne decyzje.
Znajdź kilka dni na odpoczynek. 

Panna 23.08-22.09
Przed Tobą ważne rozmowy,

zwłaszcza zawodowe. Ale i w życiu
prywatnym będziesz miała okazję po-
stawić wszystko na jedną kartę. Do-
brze się zastanów, co dla Ciebie jest
najważniejsze. 

Waga 23.09-22.10
Bądź wyrozumiała dla innych, to

pozwoli Ci zapomnieć o nieporozu-
mieniach. Nie bagatelizuj oznak zmę-
czenia, zrób niezbędne badania
lekarskie. Nieco lepsze finanse. 

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dość intensywne dni.

Zaczniesz realizować plan, o którym
zawsze marzyłaś. Uważaj jednak, by
nie przesadzić z aktywnością. Może
czekać Cię też spory wydatek.
Oszczędzaj. 

Strzelec 22.11-21.12
Szczęście Cię nie opuści. Możesz

podjąć ryzyko zawodowe, ale także
"otworzyć się" na nowe uczucie. Mi-
łość jest tuż - tuż. Oczekuj pewnej wia-
domości. Kto wie, czy nie zmieni
Twojego życia. 

Koziorożec 22.12-19.01
Twój partner wreszcie spełni obiet-

nicę, którą złożył, gdy się poznawali-
ście. Będzie cudownie. Single mogą
liczyć na interesującą wiadomość. I na
wyjazd prawdopodobnie gdzieś da-
leko. 

Wodnik 20.01-18.02
Nie wszystko będzie szło tak jak

zaplanowałaś. Los czasem daje wię-
cej, niż oczekujemy. Ciebie spotka coś
naprawdę dobrego. W pracy nie po-
dejmuj się dodatkowych zajęć, potrze-
bujesz odpoczynku.

Ryby 19.02-20.03
To będą dobre dni i tygodnie. Obok

Ciebie pojawi się ktoś, kim będziesz
chciała się opiekować. Sprawi Ci to
wiele radości. Nie przesadzaj z po-
rządkami i remontami w domu. 

(: (: HUMOR :) :)

Profesor filozofii pyta studenta:

- Jak pan myśli, co jest w dzisiej-
szych czasach większym proble-
mem: niewiedza czy obojętność?

- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.

* * *

- Czemu się z nią pokłóciłeś?

- Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat.

- No i?

- Zgadłem.

***

Przychodzi Pierre Curie do Marii i
mówi:

- Kochanie, ależ dziś promieniejesz!

- Jestem taka uradowana...

* * *

Naukowcy odkryli, że aby przenieść
się w przyszłość, wystarczy pocze-
kać.

Składniki na 4 porcje: 1 kg
ziemniaków, 60 dag brukselki, 1
cebula, 2 - 3 łodygi selera nacio-
wego, 1 por, 1 łyżka oleju, 40 dag
mieszanego mielonego mięsa, 2
łyżki koncentratu pomidorowego,
50 dag pomidorów z puszki (w ka-
wałkach), 150 ml mleka, 5 dag
masła, 10 dag startego żółtego
sera, sól, pieprz, cukier, gałka
muszkatołowa, tłuszcz do posma-
rowania formy. 

Ziemniaki obierz, opłucz, pokrój
na połówki. Gotuj 20 minut w po-
solonej wodzie. Brukselki oczyść,
ponacinaj u nasady, opłucz. Gotuj
10 - 15 minut w posolonym
wrzątku. Miękką brukselkę odcedź,
osącz. Cebulę obierz. Seler i por
oczyść, opłucz, osusz, pokrój w
drobną kostkę.

Na patelni rozgrzej olej, włóż
mięso mielone, smaż przez 10
minut. Często mieszaj, by masa
nie przywierała do dna patelni. W
połowie smażenia dołóż pokrojone
wcześniej warzywa. Całość przy-
praw do smaku solą, pieprzem
oraz szczyptą cukru. Następnie
mięso z warzywami wymieszaj z
koncentratem pomidorowym i
smaż jeszcze 2 minuty. Dołóż po-
midory z puszki, doprowadź całość
do wrzenia.

Ziemniaki ugotuj, odcedź, wy-
mieszaj z mlekiem i masłem, utrzyj
na gładkie puree, przykryj mięs-
nym sosem i brukselkami. Posyp
żółtym serem. Wstaw do piekar-
nika rozgrzanego do temperatury
200 st. C. Piecz 20 - 30 minut. 

Zamiast puree ziemniaczanego
możesz dodać gruby makaron z
poprzedniego obiadu. Danie bę-
dzie smakowało równie dobrze, a
przygotujesz je znacznie szybciej.

Zapiekanka po
bolońsku

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Odbicie pocisku

2. Lotnisko koło Krakowa

3. Schronił się za granicą

4. Komin wulkanu

5. Model Volkswagena

6. Chorągiew z haftem

7. Nie jest zdrowy

8. Towarzysz Dionizosa

9. Nowicjuszka w zawodzie

10. Materiał na kobiałki

11. Sądowe odwołanie

12. Wygnanie z kraju

13. Córka Kraka
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R O Z S Y P A N K A  Z  P I Z Z Ą

Z rozsypanych liter należy ułożyć wyrazy związane ze świętami i wpisać do
diagramu. Rozwiązanie poprzedniej rozsypanki brzmiało: Rogale marciń-
skie. Nagrodę - bon na dowolną pizzę z menu Pizzerii Diabolo wylosował
Łukasz Michałkowski z Kąkolewa. Gratulujemy i po odbiór bonu zapra-
szamy do Urzędu Miasta i Gminy - biuro nr 7.


