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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 15 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: JESIEŃ
PUKA DO OKIEN. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie
Urody "Styl" wygrała Władysława Smektała z Kąkolewa. Bon do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do
przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upo-
minkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiąza-
nia czekamy do 15 listopada.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Gwiazdy nie będą Cię teraz rozpiesz-czać. Raczej każą Ci się wziąć w garśći żyć z zegarkiem w ręku. W domu nieunikaj drażliwych tematów, najwyższyczas, by się z nimi uporać.
Byk 20.04-20.05

Swoją energię i zapał będziesz dzielićmiędzy pracę zawodową a domoweobowiązki. Rodzina wreszcie doceniTwoje oddanie. Czeka Cię też sporyprzypływ gotówki. Nie rób niczego, coszkodzi Twojemu zdrowiu.
Bliźnięta 21.05-21.06

Zapowiada się miesiąc obiecującychznajomości i mnóstwo towarzyskich at-rakcji. Wszędzie będziesz mile wi-dziana. W sprawach rodzinnych niepodejmuj pochopnych decyzji, możesznie być obiektywna.
Rak 22.06-22.07

W najbliższych tygodniach porwie Cięwiele ciekawych zajęć i imprez. Narzućwięc sobie pewną dyscyplinę. I trochębardziej zadbaj o zdrowie. Mogą sięnasilić kłopoty z kręgosłupem i sta-wami.
Lew 23.07-22.08

Przed Tobą dwa bardzo dobre wee-kendy. Zapowiadają się spotkania wwiększym gronie, ale i romantycznywieczór we dwoje. Uważaj na wydatki,bo gwiazdy mówią, że wkrótce pienią-dze będą Ci bardzo potrzebne.
Panna 23.08-22.09

W Twoim sercu zrobi się spokojniej.Ucichną niedawne spory z partnerem.Skoncentruj się więc na sprawach bie-żących. Ale spodziewaj się większychwydatków. I nie lekceważ dolegliwościżołądkowych.
Waga 23.09-22.10

Nie zaniedbuj partnera, boWasz zwią-zek może przeżywać kryzys. Niewściekaj się i napraw sytuację. Wpracy mnóstwo życzliwości i pochwał.Spodziewaj się też większych wydat-ków.
Skorpion 23.10-21.11

Życie rodzinne i relacje partnerskiedadzą Ci wiele zadowolenia. Zako-chane pary zdecydują się na zarę-czyny, a inne będą po prostuszczęśliwe. W pracy nie licz na cudząpomoc, ale i sama nikogo nie wyręczaj.Bądź obowiązkowa i profesjonalna.
Strzelec 22.11-21.12

Jeśli nowa znajomość, to zWodnikiemlub Wagą. Taki związek może okazaćsię ciekawy i dać sporo satysfakcji.Uważaj na relacje z szefem, na razienie możesz pozwolić sobie na nieza-leżność. Zdrowie dobre.
Koziorożec 22.12-19.01

Bez wysiłku zdobędziesz to, na co innimuszą ciężko zapracować. Otworząsię nowe możliwości zawodowe.Znikną też kłopoty. W domu czeka Cięważna rozmowa z bliskimi. Bądźszczery.
Wodnik 20.01-18.02

W najbliższych tygodniach poczujeszulgę, bo uwolnisz się od wielu trosk iproblemów. Pomogą Ci w tym najbliżsi.Korzystaj z uroków życia, ale nie prze-sadź z używkami. Finanse w normie.
Ryby 19.02-20.03

Aby być szczęśliwą, zachowaj w spra-wach serca zdrowy rozsądek. A wpracy pokaż, że wcale nie jesteś nie-zdecydowana. Zyskasz uznanie i sza-cunek.W połowie miesiąca spodziewajsię ciekawej wizyty.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Spotykają się dwaj koledzy:
-Cześć stary. Co słychać?
-W sobotę na ślubie byłem.
-I jak było?
-No fajnie. O taką obrączkę mi

dali...
xxx

Żona mówi do męża:
-Kochanie, wychodzę do są-

siadki na minutę. Nie zapomnij
mieszać bigosu co pół godziny.

xxx
Na lekcji informatyki:
-Jaka jest różnica między kom-

puterem a praniem?
-Inaczej się zawiesza.

xxx
-Babciu, czy mogę usiąść Ci na

kolana?
-A dlaczego wnusiu nie chcesz

usiąść obok mnie?
-Bo tu jest napisane “Świeżo

malowane”.

Grzane piwo

Ziemniaczana zapiekanka
To bardzo pożywne i smaczne

danie na obiad lub ciepłą kolację.
Kilka ziemniaków obieramy,

kroimy w plastry, gotujemy w osolo-
nej wodzie około 4 minuty. W tym
czasie przygotowujemy farsz z mie-
lonego mięsa, najlepiej z indyka.
Otóż 50 g suszonych grzybów zale-
wamy wrzątkiem i odstawiamy na
15 minut. Jedną pokrojoną cebulę,
ząbek czosnku i 3 duże pieczarki
podsmażamy na oleju. Wrzucamy
do nich suszone grzyby oraz mięso

mielone. Wszystko smażymy. Do
farszu dodajemy wodę z moczenia
grzybów, sól, pieprz oraz szczyptę
ziół (tymianek, rozmaryn). Łyżką
oleju natłuszczamy naczynie do za-
piekania. Potem połowę plastrów
ziemniaków układamy na spodzie
naczynia. Następnie farsz i pozos-
tałe ziemniaki. Całość polewamy
trzema łyżkami śmietany i posypu-
jemy startym serem. Zapiekamy
około 25 minut w temperaturze 190
stopni.

Składniki na 2 porcje: 0,5 l
jasnego piwa, 2 - 3 łyżeczki miodu,
1/2 łyżeczki cynamonu, kilka goź-
dzików, szczypta gałki muszkato-
łowej.

Piwo wlać do metalowego gar-
nuszka. Dodać wszystkie przy-
prawy oraz miód, a następnie
wymieszać. Potem podgrzać na
małym ogniu, stale mieszając. Nie
dopuścić do wrzenia! Kiedy piwo
będzie gorące, przecedzić i prze-
lać do szklanki lub kubka. Grzane
piwo najlepiej pić, kiedy zaczyna
nas łamać w kościach, gdy je-
steśmy lekko przeziębieni. Po wy-
piciu piwa obowiązkowo należy
położyć się do łóżka i przykryć
grubą kołdrą!

Kąpiel z dodatkiem mięty i me-
lisy zapewni doskonały relaks.
Melisa działa uspokajająco, z
kolei świeży zapach mięty
sprawi, że poczujemy natych-
miastowe odprężenie. To
idealny przepis także dla mają-
cych kłopoty z zasypianiem.

Jeśli hodujemy miętę i melisę w
doniczkach, zrywamy po kilka liści
każdej z roślin i przekładamy je do
kubka. Możemy też użyć goto-
wych, suszonych ziół. Wystarczy
wziąć po dwie torebki każdego z
nich. I również wrzucić do naczy-
nia. Zarówno świeże, jak i suszone
zioła trzeba delikatnie ubić. Zmiaż-
dżone zalać szklanką ciepłej wody
i przykryć spodeczkiem na około
pół godziny. W tym czasie napełnić
wannę wodą. Potem przecedzamy
zioła i napar wlewamy do kąpieli.
Będzie wspaniale.

Gorąca kąpiel


