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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13 do odpowied-
nich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: prze-
gladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało:
Wybieramy się na ferie. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wy-
grała Anika Rogalewicz z Trzebani. 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 - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12
marca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższym miesiącu będzie
można pozazdrościć Ci zdrowia i
energii. Postaraj się jednak nie ulep-
szać wszystkiego na siłę. W spra-
wach sercowych pora na refleksję.
Rozsądnie gospodaruj też finansami.

Byk 20.04-20.05
Koniecznie zakończ ciągnące się

sprawy zawodowe. Tylko wtedy bę-
dziesz mieć szansę na poprawę po-
zycji w firmie. W sprawach uczuć
zaufaj sercu. Nie wierz plotkom i
"uczynnym koleżankom".

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższych tygodniach będzie

się sporo działo. Los szykuje Ci ro-
mans albo bardzo romantyczny ty-
dzień z ukochanym. W drugiej
połowie miesiąca spodziewaj się bar-
dzo miłej wizyty.

Rak 22.06-22.07
Pierwsza część miesiąca będzie

zabiegana i pracowita. Dostaniesz
dodatkowe zlecenia albo w gospo-
darstwie przyjdzie czas na zmiany.
Za to tuż przed 20 - tym możesz li-
czyć na dobre wiadomości od ro-
dziny.

Lew 23.07-22.08
Zwolnij trochę tempo życia. Warto

pomyśleć o odpoczynku. Weź urlop
lub postaraj się o sanatorium. Fi-
nanse dobre. A w sercu trochę ro-
mantycznego niepokoju.

Panna 23.08-22.09
W domu trochę zamieszania. Po-

dejdź do tego z dystansem. Nie ma
sensu kłócić się o wszystko. Być
może ktoś Ciebie wypatrzył i jest
szansa na nowe doznania. Otwórz
się na to uczucie.

Waga 23.09-22.10
Do 8 marca czeka Cię mnóstwo

imprez, spotkań, wyjazdów. Będą
związane z wydatkami, więc uważaj.
Ale może los się do Ciebie uśmiech-
nie. Zagraj w lotto. Zdrowie dobre.

Skorpion 23.10-21.11
Marcowe dni mogą Ci przynieść

nową znajomość. Być może spotkasz
miłość swojego życia. W pracy więcej
obowiązków. Uważaj na plotki.

Strzelec 22.11-21.12
Dobrze przygotuj się do świąt

wielkanocnych. W tym roku spotkasz
wielu krewnych i niejedną godzinę
spędzisz na wspomnieniach. Nie
przesadź z wiosennymi porządkami.
Finanse w normie.

Koziorożec 22.12-19.01
Uważaj na to, co jesz, nadmiar

słodkości naprawdę nie jest wska-
zany. W sferze zawodowej będzie le-
piej, niż się spodziewasz. Otrzymasz
ciekawą propozycję. Nie opuszczaj
żadnej imprezy na początku mie-
siąca.

Wodnik 20.01-18.02
Przed Tobą lepsze dni. Pokonasz

chwile słabości i wszystko, co złe,
nagle się skończy. Przyjaciółka okaże
Ci dużo serca. Skontaktuj się z ro-
dzinką, jesteś im potrzebny.

Ryby 19.02-20.03
Bardzo dobra będzie druga po-

łowa miesiąca. Możesz liczyć na po-
prawę atmosfery w pracy, ale i na
pieniądze. W domu niespodzianka,
która bardzo Cię ucieszy.
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Stały nabywca w
sklepie Masa do pieczę-

towania listów
Grecka litera B
Rybie jajeczka 8

Ubytek, nieko-
rzyść

Góra z wycią-
giem narciarskim
k. Zakopanego

2 6 10
Gra w filmie lub

na scenie
Na niej koło w ro-

werze

4 7

11

Omasta
Drobna moneta

Laosu
DuŜa barwna

papuga
Naczynia stołowe

na zupę
Dziewczynka z
elementarza
Dawny turecki
oficer janczarów

5

Grecka opo-
wieść o bogach
i bohaterach

Plemię murzyń-
skie w Afryce
Zachodniej

Przodek Węgra
Jaszczurka tro-

pikalna
12 3

1

Pies Janka
Kosa z czołgu
“Rudy 102” 9

Karta z obioru bi-
jąca inne kolory
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- Co byś wolał, Antek - pyta
Franek - być głupim czy łysym?

- Chyba głupim, bo tego tak od
razu nie widać.

***
Rozdrażniony szef jednej z firm

krzyczy do sekretarki:
- Gdzie jest mój długopis?!
- Za uchem - odpowiada sekre-

tarka.
- Nie mam czasu na ogólniki,

za którym?!
***

Ojciec ogląda zeszyt syna:
- Czemu tak nierówno piszesz

te litery?
- To nie litery, tato, to nuty...

Ładne zapachy

Na szybki obiad

Przyjemnie jest wracać
codziennie do domu, gdy w
nim ładnie pachnie. Dlatego
powinniśmy usuwać niemiłe
wonie. A jest na to wiele pro-
stych sposobów, oczywiście
poza dobrą wentylacją, czę-
stym otwieraniem okien i od-
świeżaczami powietrza.
* W mieszkaniu będzie ład-

nie pachnieć, gdy uprażymy na
patelni kilkanaście ziarenek
kawy lub jałowca. Albo na pal-
niku (na małym ogniu) poło-
żymy na 3 minuty kilka
goździków, bądź wysuszoną
skórkę pomarańczy.
* Kuchenną szafkę odświe-

żymy wstawiając do niej spodek
z garścią goździków albo z kil-
koma kropelkami olejku euka-
liptusowego.
* Brzydki zapach z lodówki

pochłonie wstawiony tam tale-
rzyk z kawą.
* Niemiłe wonie z mikrofa-

lówki znikną, gdy do miseczki z
wodą wrzucimy kilka plaster-
ków cytryny i będziemy ją pod-
grzewać przez minutę w
mikrofali.
* Aromat gotowanej kapusty

lub kalafiora można złagodzić
wrzucając do wody, w której je
gotujemy skórkę razowego
chleba lub gałązki kopru.
* Zapach ryby usuniemy z

deski do krojenia, gdy prze-
trzemy ją plastrem cytryny lub
zamoczymy w wodzie z solą.
* Przykry zapach wydobywa-

jący się z butów skutecznie zni-
weluje soda. Trzeba ją wsypać
do obuwia i zostawić na noc.
A w mieszkaniu warto posta-

wić potpourii, czyli mieszankę
suszonych kwiatów i ziół z do-
datkiem cynamonu. Najpiękniej
wyglądają w dekoracyjnych, od-
krytych naczyniach.

Zapracowanym paniom proponujemy gulasz mięsno - pie-
czarkowy, który przygotować można w 15 minut, a dusić tylko
20. To proste danie jest przede wszystkim smakowite, ale
także sycące i zapewne zadowoli całą rodzinkę.
A potrzeba mieć do niego tylko:

podwójną pierś z kurczaka, dużą
cebulę, 45 dag pieczarek, żółtą i
czerwoną paprykę, puszkę krojo-
nych pomidorów, 3 ząbki czosnku,
pół szklanki bulionu, 7 łyżek oliwy i
łyżkę masła oraz przyprawy: sól,
pieprz, paprykę słodką i ostrą,
szczyptę oregano, tymianek.
Cebulę oraz papryki pokroić w

kostkę. Czosnek posiekać. W sze-

rokim rondlu rozgrzać olej i masło.
Na tłuszczu podsmażyć warzywa,
ciągle je mieszając. Kurczaka po-
kroić w kostkę, pieczarki opłukać.
Wszystko wrzucić do rondla i sma-
żyć 5 minut. Następnie dodać po-
krojone pomidory, bulion oraz
przyprawy. Przykryć i dusić około 20
minut. Przed podaniem dodać do
smaku sól i pieprz. Podawać na go-
rąco.

KrzyŜówkaz nagrodami


