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PRZEGLĄD OSIECKI 

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 
20 do odpowiednich kratek pod krzyżówką. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl. 
Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę - niespo-
dziankę. Poprzednie hasło z krzyżówki brzmiało: „PRZEGLĄD NASZĄ 
GAZETĄ”. Nagrodę niespodziankę wylosował Józef Jaroński, Osieczna,  
ul. Kościuszki 6. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Osiecznej, pokój nr 9a. Na rozwiązania czekamy do 15 listopada. 

HOROSKOP 
Baran 21.03-19.04 

Nie rezygnuj z prośby nawiązania 
lepszego kontaktu z partnerem. On 
naprawdę na to czeka. W pracy spo-
dziewaj się nowej, interesującej oferty. 
I koniecznie skończ z kompleksami. 

Byk 20.04-20.05 
Powietrze wokół Ciebie przesycone 
jest miłością i optymizmem. Powieje 
przygodą, a nawet romansem. W firmie 
dużo pracy, ale mądra organizacja 
pozwoli Ci uporać się ze wszystkim. 
Oczekuj niespodzianki. 

Bliźnięta 21.05-21.06 
W pierwszej dekadzie listopada będzie 
sympatycznie i ciepło, później trochę 
trudniej. Warto panować nad sobą i nie 
wywoływać konfliktów. Przez całą 
jesień będziesz cieszyć się dobrą kon-
dycją. Wykorzystaj to i uprawiaj sport. 

Rak 22.06-22.07 
Wzrośnie apetyt na miłość. Odrzucisz 
obciążenia i zakończysz nieudane 
relacje. Teraz będzie już tylko dobrze. I 
pamiętaj, że domownicy są spragnieni 
kontaktu z Tobą. Skontroluj zdrowie, o 
infekcje nietrudno. 

Lew 23.07-22.08 
Spotkanie z dawno niewidzianym 
przyjacielem pomoże Ci nabrać dy-
stansu do rodzinnych kłopotów. Razem 
powspominacie beztroskie chwile. W 
pracy ciekawe perspektywy, ale trzeba 
wykazać się inicjatywą. Finanse nieco 
lepsze. 

Panna 23.08-22.09 
Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Staraj 
się o tym pamiętać i nie przysparzaj 
sobie niepotrzebnie problemów. Nieco 
też ogranicz zakupy, bo na horyzoncie 
większy wydatek. Częściej spotykaj się 
z przyjaciółmi. 

Waga 23.09-22.10 
Wkrótce możesz spodziewać się zawo-
dowych sukcesów. Nie pozwól sobie 
innym przypisywać Twoich zasług. 
Mów głośno i wyraźnie, jak bardzo na 
ten wynik pracowałaś. Czekaj na wizy-
tę kogoś bardzo ważnego. Zdrowie 
dobre.. 

Skorpion 23.10-21.11 
Zrób porządek w swoich planach i 
wyznacz kolejność działań. Ostatnio 
trochę się pogubiłeś. Rodzina zaanga-
żuje się w Twoje sprawy finansowe i 
będzie Ci o wiele łatwiej zrealizować 
marzenia.  Zdrowie dobre. 

Strzelec 22.11-21.12 
Jeśli Ci zależy na partnerze, spróbuj 
być bardziej wyrozumiały. Potrzeba też 
będzie dużo cierpliwości i mobilizacji 
do wspólnych poczynań. W pracy 
trochę więcej luzu. Odstaw na jakiś 
czas słodycze.  

Koziorożec 22.12-19.01 
Najważniejsze będą praca i finanse. 
Rozwiniesz skrzydła i zaczniesz w 
wielu sprawach sama sobie stawiać 
warunki. Może nawet powalczysz o 
podwyżkę. W sprawach sercowych nie 
spodziewaj się rewolucji. 

Wodnik 20.01-18.02 
Nadchodzi czas wyjątkowych atrakcji 
towarzyskich i pomyślny dla spraw 
sercowych. Trochę gorzej będzie wio-
dło się w finansach. Listopad to mie-
siąc, w którym musisz uważać na zdro-
wie. Przydałaby się kontrolna wizyta u 
lekarza. 

Ryby 19.02-20.03 
Teraz nikt nie będzie w stanie Ci się 
oprzeć. Swoimi pomysłami zaskoczysz 
kolegów w pracy i bliskich w domu.  
Na początku listopada może dojść do 
ciekawego spotkania. Ale uważaj za 
kierownicą, ostrożności nigdy za wiele. 

HUMOR 

      Zapewne niewiele osób wie, że 
szpinak znalazł się na europejskich 
stołach już w IX wieku. Przywieźli 
go Arabowie z dalekiej Persji. Wa-
rzywo to gotowano, smażono lub 
podawano na surowo. Warto też 
wiedzieć, że przed stuleciami zakon-
nice w przytułkach podawały chorym 
wino szpinakowe, dzięki czemu 
szybciej wracali oni do zdrowia. 
Szpinak jest bowiem niezwykle war-

Jedzmy szpinak 

Krzyżówka nr 2 

tościową rośliną. Zawiera magnez, 
sód, potas, wapń, mangan, żelazo i 
inne pierwiastki. Jest także źródłem 
wielu witamin, między innymi z 
grupy B oraz witamin E i K. Szpinak 
dostarcza również organizmowi beta-
karoten i witaminę C, a to są przeci-
wutleniacze, które chronią między 
innymi przed nowotworami. Lekarze 
zalecają też jedzenie szpinaku oso-
bom leczącym oczy, gdyż zawiera 
niezbędną w profilaktyce tych chorób 
luteinę. A zatem jedzmy szpinak w 
każdej postaci i to przez cały rok. 
Teraz możemy go zerwać w ogro-
dzie, ale zimą powinniśmy jeść mro-
żony lub zaprawiony. 

* Pralkę można wyczyścić wrzuca-
jąc do pojemnika na proszek dwa 
opakowania kwasku cytrynowego. 
Potem trzeba włączyć pralkę na 
najdłuższy program. Dzięki temu 
nie osadza się w niej kamień. 
* Saszetki z goździkami uchronią 
wełniane ubrania przed molami. 
Mole uciekają też od farby drukar-
skiej. Warto do szaf włożyć gazety. 
* Wysuszone skórki pomarańczy i 
cytryny nadają się lepiej do rozpala-
nia ognia niż gazety. Nie tylko 
przyjemniej pachną i wytwarzają 
mniej kwasu karbolowego, ale też 
zawierają łatwopalne olejki, które 
dłużej podtrzymują ogień. 

Dobre rady 

Przed wejściem do szkoły zniecierpli-
wiony ojciec do Jasia: 
- Jasiu, proszę pośpiesz się, bo się 
spóźnisz. 
- Nie ma strachu tato, oni tam mają 
otwarte do osiemnastej. 
 
- Powinienem zwolnić swojego kie-
rowcę - mówi minister do żony. 
Jeździ jak wariat, już piąty raz ledwo 
uszedłem z życiem. 
- Daj mu jeszcze jedną szansę! 
 
Urzędnik do interesanta: 
- Codziennie panu mówię, żeby przy-
szedł pan jutro, a pan codziennie 
tutaj przychodzi dzisiaj! 

Ciekawe... 
Ostatnio badania wykazały, że 
związek zawarty w skórce manda-
rynki może zabijać komórki nie-
których nowotworów. W tkance 
nowotworowej przekształca się on w 
toksyczną substancję, co prowadzi do 
niszczenia guza. Fachowcy zwracają 
uwagę, że spożywanie skórki manda-
rynki powinno się odbywać dopiero 
po jej dokładnym umyciu. 

GÓRA W BESKIDZIE 
ŻYWIECKIM, U JEJ 
STÓP KORBIELÓW 
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FILM 
AKIRY 

KUROSAWY 

PRZECIWPOWODZIO-
WY LUB KORBOWY 

DROGOWY 
- NA PRZYKŁAD 

„STOP” 

STATEK O JEDNYM, 
SKOŚNYM ŻAGLU 
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OWOC TROPIKALNY, 
JAK NIELOT 
MASA DO  

UTAJNIANIA LISTÓW 

WSTRZĄS  
PSYCHICZNY  

MIASTO WE 
WŁOSZECH 
NAD ADYGĄ 

WZMOCNIONA 
KRAWĘDŹ 
ŻAGLA 
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Dynia w zalewie 
Przed miesiącem podawaliśmy 
przepis na wspaniałe placki z dyni. 
Na prośbę czytelników publikuje-

my jeszcze jeden pomysł na pysz-
ności z dyni. Warto bowiem z niej 
robić również przetwory. Oto prze-
pis na dynię w zalewie. 
   Składniki na 2-3-litrowe słoiki: 1-2 
kg dojrzałej, ale twardej dyni, 2-3 
laski cynamonu, goździki, kilka łyżek 
miodu, sól do smaku, 1/2 l octu win-
nego. 
   Wykonanie: dynię umyć, obrać, 
usunąć pestki i miękisz. Pokroić w 
kostkę o równych, 2 cm bokach, 
ułożyć w wyparzonych słoikach. Do 
każdego dodać 3 goździki, laskę 
cynamonu, ewentualnie łyżkę miodu, 
posolić. Zagotować 2 litry wody, gdy 
przestygnie, wymieszać z octem. 
Zalać nią do pełna każdy ze słoików, 
zamknąć. Ustawić słoiki na ścierce w 
garnku do pasteryzowania, podgrze-
wać 2 godziny na małym ogniu. 

Pyszny 
koktajl 

WYRAZ  
W MOWIE 

POTOCZNEJ 
OWAD 

KRWIOPIJCA 

PTAK OWADOŻERNY 
- BOGATKA 

TYP ORKIESTRY 
ROZRYWKOWEJ 

UKROP 
KRZEW OZDOBNY, 

ŚWIDWA 

DAWNIEJ UŻYWANY 
DO NARKOZY 

STATEK 
 DWUMASZTOWY 

DRAMAT 
 WITKACEGO 

OKRĘG, REWIR 
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Ten napój może zrobić każdy i to 
bardzo szybko. Wystarczy mieć pół 
kilograma marchwi, jedno jabłko i 
dwie pomarańcze. Z tych warzyw i 
owoców należy wycisnąć sok w soko-
wirówce, a potem zmiksować go ze 
szklanką jogurtu. Koktajl przyprawić 
można sokiem z cytryny. Napój jest 
pyszny i bardzo zdrowy. Polecamy 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 


