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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 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: WMARCU JAKWGARNCU. Nagrodę - bon na zabieg kos-
metyczny wGabinecie Urody "Styl" wygrałaKAMILAOLEJNICZAK ZDRZECZKOWA
Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do
przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tymmiesiącu do wygrania bon upominkowy - rów-
nież do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 kwietnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przestań się śpieszyć. Więcej
czasu poświęć na swoje przyjemno-
ści. Przed świętami spodziewaj się
spotkania z kimś kogo dawno nie wi-
działeś. Poprawią się finanse.

Byk 20.04-20.05
Los Ci sprzyja. Możesz zdecydo-

wać się na remont mieszkania, albo
kupno auta, a może rozpoczęcie biz-
nesu. Cokolwiek nie zrobisz, prze-
dyskutuj to z bliskimi. W sprawach
uczuć prawdziwa wiosna.

Bliźnięta 21.05-21.06
Po spokojniejszych tygodniach

czekają Cię bardzo pracowite dni.
Spadnie na Ciebie sporo dodatko-
wych obowiązków. Ale poradzisz
sobie. Nie przejmuj się plotkami.

Rak 22.06-22.07
Kusić Cię będą podróże i przy-

gody. Zaczniesz szukać okazji by wy-
rwać się z domu. Możesz to zrobić,
ale uważaj na finanse. Zauważ, że
ktoś wodzi za Tobą wzrokiem.

Lew 23.07-22.08
Twój związek domaga się oży-

wienia. Najbliższe tygodnie to dobry
czas na polepszenie wzajemnych re-
lacji. Może świąteczny wyjazd? Pod
koniec miesiąca interesujące zmiany
w pracy.

Panna 23.08-22.09
Dopisze Ci szczęście w finan-

sach. Może to będzie jakaś dodat-
kowa premia lub wygrana. W święta
czeka Cię daleki wyjazd. Ktoś z ro-
dziny potrzebuje wsparcia. Zdrowie
dobre.

Waga 23.09-22.10
Nie przesadzaj z przedświątecz-

nymi porządkami. Rozłóż prace na
wiele dni i poproś o pomoc bliskich.
Pod koniec miesiąca zrób sobie kilka
dni wolnego. Czekaj na dobrą wiado-
mość.

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dużo spraw w ban-

kach i urzędach. Nie zaniedbaj ża-
dnej z nich. W uczuciach trochę
zamieszania. Nagle ktoś pojawi się w
Twoim życiu. Skontroluj zdrowie.

Strzelec 22.11-21.12
To będzie wyjątkowo miły czas

dla Ciebie. Sprawy tak się ułożą, że
znajdziesz się w centrum zaintereso-
wania, a Twoje zawodowe pomysły
zyskają aprobatę. Może być pod-
wyżka.

Koziorożec 22.12-19.01
W najbliższych tygodniach bę-

dziesz miała dużo szczęścia do ludzi.
Sprawdzą się w trudnych dla Ciebie
sytuacjach. W domu niespodziewani
goście w święta i mnóstwo wspom-
nień.

Wodnik 20.01-18.02
Czas byś wprowadziła kilka

zmian w Twoim rozkładzie zajęć. Le-
piej zaplanuj sprawy zawodowe i
znajdź dla siebie kilka wolnych go-
dzin w tygodniu. Wyjedź na urlop.

Ryby 19.02-20.03
To będzie spokojny miesiąc. Tro-

chę niespodzianek wprowadzą jed-
nak bliscy, ale te bardzo Cię ucieszą.
Nie zapomnij o ważnej rocznicy. I
święta przeznacz wyłącznie na od-
poczynek.

Na świąteczny stół

W Polsce kojarzy się ją przede
wszystkim z Wielkanocą. W po-
gańskich czasach szybko wzras-
tająca rzeżucha symbolizowała
witalność. Na jej przykładzie
przedstawiano magiczną moc
wody i ziemi. Słowianie, po przy-
jęciu chrześcijaństwa, szybko za-
akceptowali ów zwyczaj.
Wysiewali rzeżuchę po zimowych
miesiącach życia.
Ta bardzo dekoracyjna, kę-

dzierzawa „trawka” bogata jest w
witaminę C, prowitaminęA oraz B,
K i E. Zawiera łatwo przyswajalne
żelazo i wapń, a także magnez,
siarkę i jod. Jedzona systema-
tycznie zapewnia dzienną porcję
niezbędnych organizmowi mikro-
elementów, skutecznie chroni
przed przeziębieniami, zapobiega
anemii i odmładza.
Rzeżuchę można jeść jako su-

rówkę przyprawioną olejem i so-
kiem z cytryny, lub dodawać do
sałat, zimnych i ciepłych sosów,
past, twarogów, zup i warzyw, po-
traw z jaj, ryb i mięsa. Wraz z in-
nymi zieleninami (szczypiorek,
natka pietruszki) i majonezem
tworzy doskonałą zieloną sałatkę.
Jest piękną dekoracją mizerii i sa-
łatki pomidorowej, ziemniaków z
wody lub puree, można nią posy-
pywać kasze lub kluski, a roztarta
z solą i czosnkiem lub szczypior-
kiem nabiera ciekawego smaku.
W porze zimowej rzeżucha

może być „naczelną” domową zie-
leniną, gdyż jest niesłychanie
łatwa w uprawie.

wrzucić cebulę, zeszklić, uważać,
by się nie zrumieniła. Dodać cuki-
nię, pomidory i paprykę, zalać 1,5
szklanki wody lub bulionu. Włożyć
kiełbasę, wstawić na 15 min do
piekarnika, przyprawić solą, piep-
rzem i ostrą papryką.

SOS WIELKANOCNY
3 jajka, łyżka świeżo startego

chrzanu, szklanka gęstej kwaśnej
śmietany (1/4 litra), łyżka soku z
cytryny, 2 łyżki posiekanego szczy-
pioru, 2 łyżki posiekanego kopru, 2

KrzyŜówkaz nagrodą
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łyżki posiekanej rzeżuchy,
szczypta soli, szczypta cukru
Jajka ugotować na twardo,

zalać zimną wodą, obrać ze skoru-
pek, po czym je przepołowić.
Żółtka wyjąć, przetrzeć przez sitko
i dokładnie utrzeć z sokiem z cyt-
ryny. Dalej wymieszać ze śmie-
taną, chrzanem, cukrem i solą.
Białka posiekać i dodać do
chrzanu razem z zieleniną. Przy-
kryć, a następnie schłodzić.
Jeśli nie mamy świeżego

chrzanu, możemy go zastąpić
chrzanem ze słoiczka. Sos poda-
wać do jajek na twardo, wędlin i
mięs na zimno.

RzeŜucha

Rzeżucha do Europy do-
tarła już w starożytności.

PIKANTNA KIEŁBASA
50 dag białej kiełbasy, 3 pomi-

dory, zielona papryka, cebula, cu-
kinia, sól, pieprz, ostra papryka w
proszku, olej
Kiełbasę opłukać, dokładnie

osuszyć. Cebulę obrać, posiekać.
Cukinię umyć, pokroić. Paprykę
opłukać, przekroić, wyjąć gniazdo
nasienne, pokroić. Pomidory
umyć, pokroić, można zdjąć
skórkę. Na patelni rozgrzać olej,

Niska bylina
górska,
rodzaj

pierwiastka

Personel zakładu
Prosty lub rozwarty

Krokodyl 16

9

Dzianina
wykonana
na drutach
Nieziemskie
zjawisko

Miasto w Holandii
z siedzibą dworu
królewskiego
Prawnicy w

zakładach pracy 8 7

11
Napis na koszulce

sportowca
Niewiadoma w

równaniu

Miasto w Nigerii

Odmiana ochryŜelazowej

4 1

Syn Izaaka,
sprzedał

pierworództwo
za miskę
soczewicy

Coroczne sesje
sądowe w dawnej

Polsce
17

Tatarak

Jeleń z poroŜem
jak łopaty 5

StaroŜytny
bajkopisarz

grecki
2

12

14

Prognostyk,objaw
Zawiadomienie

pocztowe
(w Dopełniaczu l.mn.) 13

3

La...,
stolica Boliwii

6

15

10


