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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 13 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: Przed nami jesień.
Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała
Martyna Juszczak z Drzeczkowa. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzy-
żówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do realiza-
cji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 listopada.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Być może już wkrótce spotkasz
swoją miłość. I będzie to ktoś ze znajo-
mych, kto dotąd był tylko Twoim ko-
legą. W pracy dużo bieganiny,
zachowaj spokój. I nie zadłużaj się
teraz, może będzie podwyżka.

Byk 20.04-20.05
Nie spieraj się o drobiazgi, bo w

Twoim związku może zaiskrzyć. Lepiej
wszystko sobie wyjaśnić. W drugiej po-
łowie miesiąca trochę więcej zadań za-
wodowych. Ale także bardzo miłe
spotkanie.

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższym miesiącu czeka Cię

huśtawka nastrojów. Raz będzie do-
brze i spokojnie, innym razem dużo
nerwów. Zapanuj nad tym, a najlepiej
wybierz się gdzieś ze swoim partne-
rem. Kup sobie też jakiś prezent.

Rak 22.06-22.07
Sukces w miłości zapewniony.

Wreszcie uda Ci się zdobyć serce uko-
chanej osoby. Koniecznie odłóż na bok
kompleksy i uwierz, że jesteś wspa-
niała. Oczekuj też dobrej wiadomości w
pracy.

Lew 23.07-22.08
Teraz będzie dobry czas na podję-

cie ważnych decyzji. Mogą dotyczyć
pracy, studiów, partnera. Nie unikaj
nawet trudnych rozmów. W połowie
miesiąca bliscy przygotują Ci niespo-
dziankę. Bardzo Cię ucieszy.

Panna 23.08-22.09
Kończy się okres burz i napięć.

Teraz może już być tylko lepiej. Samo-
tne Panny czeka ekscytująca przy-
goda. Trzeba tylko trochę losowi
pomóc - przydałby się jakiś wyjazd.
Oczekuj miłej wizyty.

Waga 23.09-22.10
Randki odłóż na bok, bo na razie

więcej czasu będziesz musiała poświę-
cić pracy. Szykują się zmiany i trzeba
będzie wykazać się nowymi pomy-
słami. Nie przywiązuj wagi do plotek,
bo stracisz przyjaciół. Finanse dobre.

Skorpion 23.10-21.11
W listopadzie pojawią się nowe

źródła dochodu, więc będziesz mogła
zrealizować swoje marzenia. Może
wrócisz do dawnych pasji, albo kupisz
sobie coś wartościowego. Koniecznie
skontroluj zdrowie.

Strzelec 22.11-21.12
Zastanów się zanim wydasz więk-

szą sumę pieniędzy, bo nieprzemyśla-
nymi zakupami można nadwyrężyć
domowy budżet. A pieniądze będą Ci
wkrótce bardzo potrzebne. W uczu-
ciach pewne zmiany, poznasz kogoś
miłego.

Koziorożec 22.12-19.01
Przyjdzie czas, że staniesz na nogi.

Zaczniesz lepiej zarabiać, ale staraj się
żyć oszczędniej. Dobra passa nie bę-
dzie trwała wiecznie. Ktoś bliski ocze-
kuje na sygnał od Ciebie. Jesteś mu
potrzebna.

Wodnik 20.01-18.02
W uczuciach przeżyjesz poważną

zawieruchę. Będziesz musiała w końcu
zdecydować się kogo tak naprawdę ko-
chasz. Wodniki będące w małżeńskich
związkach mogą liczyć na dobre dni.
Poprawią się finanse.

Ryby 19.02-20.03
Bądź cierpliwa. Zamknij wszystkie

sprawy nieudanego związku i czekaj na
nową miłość. Przyjdzie wcześniej niż
myślisz. Uważaj na jesienne chłody,
zdrowie może nie dopisać.

(: (: HUMOR :) :)
Rozmowa znajomych:
- Wiesz Stefan, podobno warto

dla zdrowia chodzić na bosaka.
- To prawda! Za każdym razem,

gdy budzę się rano w butach, strasz-
nie boli mnie głowa.

* * *
- Co wy robicie na tych próbach

chóru? - pyta żona.
- Pijemy piwko i gramy w karty.
- To kiedy śpiewacie?
- No, jak wracamy do domu.
* * *
- W tym stawie nie wolno się

kąpać!
- Ale ja się nie kąpię.
- Jak to nie?
- Ja tooonę!
- A, to co innego. Przepraszam.
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Aby odświeŜyć lodówkę
Niektóre sery pleśniowe, ki-

szona kapusta lub sos z przypra-
wami pozostawiają w chłodziarce
niemiłą woń. Utrzymuje się ona
nawet po wyjęciu tych produktów z
lodówki. Jednak są tanie, domowe
sposoby, by odświeżyć mrożone
wnętrze.
KAWA - pochłania wszystkie

zapachy. Ziarna trzeba mocno
podgrzać na suchej patelni. Kiedy
ostygną umieszczamy je w mi-
seczce i wstawiamy do lodówki.

Taki pochłaniacz wyjmujemy po
kilku dniach.
PROSZEK DO PIECZENIA -

wysypujemy na talerzyk i kła-
dziemy na jednej z półek chło-
dziarki. Z przykrą wonią rozprawi
się jedna łyżeczka tego dodatku do
ciast. Nową porcję kładziemy po
dwóch tygodniach.
CYTRYNA - przekrojona na pół

skutecznie pochłania zapachy.
Sama też świeżo pachnie. Wymie-
niamy ją, gdy się zeschnie.

Warto zrobić
Kotleciki z kalafiora

Produkty: 1 średni kalafior, 1
czerwona cebula, 2 ząbki czosnku,
2 jajka, 1 namoczona bułka, 1/2
pęczka koperku, bułka tarta, olej,
sól, pieprz, keczup lub sos majo-
nezowy.

Przepis: Kalafior podziel na
różyczki i gotuj 12 minut w osolo-
nej wodzie. Odcedź, rozgnieć (użyj
ubijaka do robienia puree), dodaj
drobno posiekaną cebulę, czos-
nek, jajka, odciśniętą bułkę, posie-
kany koperek, 3 łyżki bułki tartej,
sól, pieprz. Wyrób na zwartą
masę. Następnie formuj kotleciki.
Obtaczaj je w bułce tartej i smaż
na mocno rozgrzanym oleju na
złoty kolor. Podawaj gorące lub
zimne z keczupem lub sosem ma-
jonezowym.

Szybki deser
Produkty: 1 torebka ryżu, 1

duży banan, 2 garści rodzynek, 1
garść orzechów włoskich, 2-3 ły-
żeczki gęstej śmietany, cukier.

Przepis: Ryż gotujemy zgodnie
z przepisem na opakowaniu, stu-
dzimy. Rodzynki moczymy w wo-
dzie, odsączamy. Orzechy
kruszymy. Banana kroimy w półta-
larki. Wszystkie składniki mie-
szamy, dodajemy śmietanę i
ewentualnie przyprawiamy do
smaku cukrem.

Nalewka z orzecha
Produkty: 6 zielonych orze-

chów włoskich, 1/2 l wódki 40%,
20 dag cukru, 1/2 l wody.

Przepis: Orzechy drobno po-
kroić, zalać alkoholem, zamknąć w
słoiku, macerować 6 tygodni, po-
trząsając co kilka dni. Po 6 tygod-
niach płyn przecedzić. Z cukru i
wody ugotować syrop, wystudzić,
połączyć z alkoholem orzecho-
wym, odstawić na dwa tygodnie.
Pić przy niestrawnościach żołąd-
kowych mały kieliszek 1-3 razy
dziennie między posiłkami.


