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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 10 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: ŻYCZYMY FERII ZE ŚNIEGIEM. Nagrodę - bon na zabieg
kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała STEFANIA BASIŃSKA Z OSIECZ-NEJ. 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 16 marca.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W nadchodzących dniach wolne
panie mają szansę zdobyć serce
upragnionej osoby. W stałych związ-
kach trochę zamieszania, ale będzie
dobrze. W pracy pojawi się ktoś nowy.
Finanse dobre. Byk 20.04-20.05

Nie przenoś złych humorów na
najbliższych. Więcej możesz uzyskać
prosząc ich o pomoc i radę. Uważaj
na zdrowie, bo zimowe mrozy mogą
zaszkodzić Twojej kondycji. W pracy
więcej obowiązków. Bliźnięta 21.05-21.06

Zamarzy Ci się wielka, roman-
tyczna miłość. Bądź ostrożna i nie daj
się uwieść podrywaczom. Zwłaszcza
jeśli właśnie wybierasz się na urlop w
nieznane. Czekaj na dobrą wiado-
mość zawodową. Rak 22.06-22.07

Pomimo zimnej aury gwiazdy
sprzyjają gorącym wyznaniom. Spo-
dziewaj się pierścionka. W pracy szy-
kują się zmiany. Dodatkowe dochody
są w zasięgu Twoich możliwości.
Zdrowie w normie. Lew 23.07-22.08

Jeszcze przez kilka dni będziesz
myśleć o zabawie. Nawiążesz cie-
kawe znajomości. Ale w drugiej poło-
wie miesiąca czeka Cię prawdziwa
harówka. No i nie ma szans na pod-
wyżkę. Panna 23.08-22.09

Zachowaj ostrożność. Nie ufaj
plotkom i nie pozwól, by ktoś Tobą
manipulował. W pracy bez zmian, ale
dopilnuj wszystkiego osobiście. Cze-
kaj na ważną wiadomość od bliskich. Waga 23.09-22.10

Właśnie teraz poznasz interesują-
cych ludzi i kto wie, może nawet się
zakochasz. Warto posłuchać serca.
Dbaj o zdrowie, zwłaszcza o kręgo-
słup. Gwiazdy mówią o przypływie
gotówki. Skorpion 23.10-21.11

Masz powodzenie i będziesz wie-
dzieć, jak z tego skorzystać. Samotne
Skorpiony mają szansę na miłość od
pierwszego wejrzenia. Na drugą po-
łowę miesiąca zaplanuj urlop. Strzelec 22.11-21.12

Praca przestanie Ci sprawiać
przyjemność. A to znak, że powinnaś
odpocząć. Może wyjazd na kilka dni?
Odezwij się do bliskich, czekają na
sygnał od Ciebie. Skontroluj zdrowie. Koziorożec 22.12-19.01

Najbliższe tygodnie to dobry czas
dla Ciebie. Nawiążesz nowe znajo-
mości i złagodzisz stare nieporozu-
mienia. Bądź jednak cierpliwa,
zwłaszcza w relacjach służbowych.
Oczekuj dobrej wiadomości z daleka. Wodnik 20.01-18.02

Nie marnuj czasu w sprawach za-
wodowych. Zasada „jakoś to będzie”
nie opłaca się. Pokaż, co naprawdę
potrafisz. Prywatnie - pamiętaj, że
ktoś czeka na sygnał od Ciebie. Za-
dbaj o stawy. Ryby 19.02-20.03

Szykują się zmiany zarówno w
pracy, jak i życiu prywatnym. W za-
sięgu ręki są też dodatkowe dochody.
Patrz więc na życie z większym opty-
mizmem. W drugiej połowie miesiąca
oczekuj miłej wizyty. 

(: (: HUMOR :) :)
Nauczycielka zadała wypraco-

wanie na temat „Kim będziesz, jak
dorośniesz?”. Jaś napisał: „Naj-
pierw będę lekarzem, jak chce
tata, później będę prawnikiem, bo
tak chce mama, a na koniec komi-
niarzem, bo mi się też coś od życia
należy”.

xxx
Kowalski ogląda w telewizji

program przyrodniczy, w którym
spiker mówi: „Pandy mają ich 16,
rekiny 100, a u człowieka norma to
32 zęby”. Mężczyzna podrywa się
z fotela i przerażony wrzeszczy: 

- O kurczę, jestem pandą!
xxx

Rozmowa znajomych : 
- A ty wiesz, że w Ameryce co 4

minuty jedna kobieta jest potrą-
cona przez samochód? 

- Coś takiego! Ciekawe, dla-
czego ci wszyscy kierowcy aż tak
uwzięli się na tę biedaczkę?!

Jeszcze sałatki

Dobre rady

Często podajemy w tej rub-ryce przepisy na pyszne sałatki.Ponieważ nasze Czytelniczkichętnie z nich korzystają i pro-szą o więcej, zamieszczamy ko-lejne trzy przepisy.Sprawdziliśmy - sałatki są na-prawdę dobre. 
xxx

1 podwójna pierś z kurczaka, 4
jajka, 5 małych ogórków kiszo-
nych, 1/2 puszki kukurydzy kon-
serwowej, majonez, sól, pieprz

Pierś z kurczaka pokroić na ka-
wałki i usmażyć na patelni. Jajka
ugotować na twardo, obrać i po-
kroić. Ogórki pokroić na drobną
kostkę. Pierś z kurczaka połączyć
z ogórkami, jajkami i odsączoną
kukurydzą, dodać majonez i przy-
prawić. Udekorować wg uznania. 

xxx
3 jajka, mały brokuł, 3 pomi-

dory, rzodkiewki, torebka ryżu,
kilka łyżek majonezu zmieszanego
z jogurtem naturalnym, sól, pieprz,
ulubione zioła 

Brokuł, ryż i jajka ugotować.
Pomidory, rzodkiewki, jajka i bro-
kuł pokrój, dodaj ryż, majonez i
przyprawy. Wszystko wymieszaj.
Smacznego!

xxx
1/2 paczki makaronu ryżo-

wego, 500 g pieczarek, puszka ku-
kurydzy, 2-3 łyżki majonezu, sól,
pieprz

Makaron ugotuj w osolonej wo-
dzie z jedną stołową łyżką oleju
(wg przepisu na opakowaniu), od-
cedź i przelej zimną wodą. Pie-
czarki umyj, pokrój w kostkę i
usmaż. Kukurydzę odsącz z za-
lewy. Gdy wszystko ostygnie, wy-
mieszaj. Dopraw solą, pieprzem i
majonezem do smaku. 

*Prasowałaś czarną tkaninę i.. wy-
starczyła chwila, by ją przypalić! Ciu-
szek da się uratować. Wyświecone
miejsca zwilż naparem z mięty. Gdy
wyschną, przeprasuj je przez
szmatkę. 

*Nie musisz się martwić, co zrobić
z czerstwymi bułkami. Przywrócisz im
świeżość, gdy skropisz je wodą i
wstawisz na kilka minut do gorącego
piekarnika. Podobnie możesz postą-
pić z całym bochenkiem chleba!

*Aby bez trudu obrać ze skórki
owoce cytrusowe, wybierz jeden ze
sprawdzonych sposobów: polej je

przedtem gorącą wodą (polewanie
wrzątkiem ma tę dodatkową zaletę,
że wypłukuje ze skórki resztki środ-
ków chemicznych) albo wstaw owoce
na chwilę do nagrzanego piekarnika. 

*Jeżeli potrzebujesz tylko kilka
kropli soku z cytryny - jest sposób na
to, byś nie zmarnowała całego owocu.
W sparzonej cytrynie zrób małą
dziurkę widelcem i przez nią wyciśnij
sok. Dzięki temu cytrynę będziesz
mogła jeszcze później wykorzystać. 

*Na liściach krotonu (azalii, bego-
nii) pojawił się białawy, mączysty
nalot? Roślinę prawdopodobnie za-
atakował mączniak. Opryskaj ją na-
parem z łusek cebuli. Łuski z 2-3
cebul zalej 1/2 l gorącej wody i mocz
przez 3-4 dni. Przecedź napar. Oprys-
kuj chore rośliny co kilka dni. 

KrzyŜówka z nagrodą 
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Rzymski bógwojny
SłuŜba na statku 2

Pomieszczeniedla świń
Przytoczenie cu-dzej wypowiedzi

„Wart pałaca” wprzysłowiu
Atrybut ministra

1

Narzędzie gra-
wera lub 

rzeźbiarza
4 5

Zraz,
kotlet

śołnierz lŜejszej
jazdy z XVI-XVII

w. w dawnym
wojsku polskim

Trzewik lub sandał
Koczownik

turecki
Część nóg nad

kolanami 3

6

DuŜa kość podzi-wiana przezsrokę
Opera Verdiegona otwarcie Ka-nału Sueskiego

Dawny potasowynawóz sztuczny
Narzeczony lalkiBarbie

Mały młody lasek
9 7

8
Napój bogówgreckichna Olimpie

Adela dlakoleŜanek

10   


