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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 15
do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem
redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres za-
mieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: ZAPRASZAMY NA JESIENNE SPA-
CERY . Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała
Zofia Rozwalka z Kąkolewa. 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 15 listopada.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Spotykaj się z przyjaciółmi i znajo-
mymi, bo tylko wtedy kogoś poznasz.
Jest szansa, że nie będziesz taka sa-
motna. W pracy więcej obowiązków, ale
sobie poradzisz. Gorzej z finansami.
Nie ryzykuj z dużymi wydatkami.

Byk 20.04-20.05
Uciekaj od ludzi, którzy mają na

Ciebie zły wpływ. Doceń to, co masz,
zwłaszcza rodzinę. W pracy nie rozpra-
szaj się, pilnuj swoich spraw i nie rea-
guj na zaczepki. Nieco lepsze finanse. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Dowiesz się o czymś, co Cię bardzo

zaskoczy. Zachowaj spokój i w miarę
możliwości pomagaj bliskim. W pracy
nie wdawaj się w konflikty, bo źle na tym
wyjdziesz. Pamiętaj o pewnym Wod-
niku.

Rak 22.06-22.07
Nie żałuj czasu spędzonego z uko-

chaną osobą. To odpowiedni moment,
by wszystko sobie wyjaśnić. W drugiej
połowie miesiąca może Cię spotkać
miła niespodzianka. Wrócą wspomnie-
nia z dzieciństwa. 

Lew 23.07-22.08
Jeśli przeżyłaś nieudany związek,

zastanów się, czego naprawdę chcesz.
Nie szukaj pocieszenia na siłę. W pracy
licz na siebie, bo nie wszyscy chcą Ci
pomóc. Gwiazdy mówią o przypływie
gotówki.

Panna 23.08-22.09
To może być wspaniały miesiąc.

Masz szansę na prawdziwą miłość.
Spotkasz kogoś, z kim warto iść przez
życie. Nie zapomnij jednak o najbliższej
rodzinie. Ktoś czeka na telefon od Cie-
bie.

Waga 23.09-22.10
Rodzina przysporzy Ci sporo zajęć.

Nie będziesz wiedziała, w co ręce wło-
żyć. Ale nie daj się wykorzystać i ko-
niecznie znajdź trochę czasu dla siebie.
Skontroluj też zdrowie. I czekaj na
dobrą wiadomość. 

Skorpion 23.10-21.11
Ni stąd, ni zowąd możesz otrzymać

sporą gotówkę. Skończą się wtedy kło-
poty finansowe. Ale nie zaniedbuj pracy.
Szef liczy na nowe pomysły. W uczu-
ciach trochę zawirowań. Pojawi się ktoś
bardzo interesujący.

Strzelec 22.11-21.12
Sprawy, które ciągle odkładasz, mu-

sisz w końcu załatwić. Wtedy dopiero
odetchniesz z ulgą. W domu ktoś bliski
może zaskoczyć Cię pewną decyzją.
Ale to będzie dobra wiadomość. Fi-
nanse lepsze.

Koziorożec 22.12-19.01
Przed Tobą czas nowych znajomo-

ści. Bardzo przydadzą Ci się te w pracy.
Może nawet otrzymasz ciekawe propo-
zycje zawodowe. Unikaj dużych wydat-
ków. I nie odpowiadaj na zaczepki, nie
warto. Dobre zdrowie. 

Wodnik 20.01-18.02
W kontaktach towarzyskich dużo

się zmieni. Posypią się propozycje ran-
dek, spotkań z przyjaciółmi. Korzystaj z
nich. W pracy nie przesadź z nadgodzi-
nami. I uważaj na zdrowie, jesień Ci nie
sprzyja.

Ryby 19.02-20.03
Nie myśl tylko o sobie, zwróć uwagę

na potrzeby partnera. Teraz bardzo
oczekuje Twojego wsparcia. Pod koniec
miesiąca mogą być pewne zmiany w
pracy. Spodziewaj się nawet redukcji
części etatu. 

(: (: HUMOR :) :)
Żona Nowaka zażyczyła sobie

na rocznicę ślubu butów z kroko-
dyla. Mężczyzna wybrał się więc
do Egiptu. Po powrocie opowiada
o wyprawie kolegom z pracy:

- Wpadłem nad ten Nil i zabi-
łem chyba z 10 krokodyli. I żaden
nie miał butów.

* * *
Mówi żona do męża:
- Poznajesz człowieka na foto-

grafii?
- Tak.
- W takim razie dzisiaj o 16:00

odbierz go z przedszkola.
* * *

- Właściciel apteki do prakty-
kanta:

- A z tej tu bańki nalewamy
tylko wtedy, gdy recepta jest cał-
kiem nieczytelna...

* * *
Młoda małżonka uskarża się

matce:
- Już mnie nie bawią rozmowy

z mężem.
- A to czemu?
- Co ciekawego może powie-

dzieć człowiek, który nigdy i w ża-
dnej sprawie nie ma racji.

Składniki: 500 g mielonego
mięsa, 1 jajko, 1 ząbek czosnku,
1 namoczona w mleku bułka kaj-
zerka, 250 g pieczarek, 1 ce-
bula, 4 łyżki bułki tartej, 1 łyżka
smalcu, sól, pieprz.

Sposób przygotowania: Do
mielonego mięsa wbij jajko,
dodaj drobno posiekany czos-
nek, sól, pieprz, namoczoną i

odciśniętą bułkę. Wszystko
razem wyrób ręką. Pieczarki po-
krój w plasterki, a cebulę w kos-
tkę. Przełóż na patelnię, dodaj
smalec i podsmaż, od czasu do
czasu mieszając, do lekkiego
zrumienienia. Następnie lekko
przestudź. Z mięsa mielonego
uformuj kulki, lekko je spłaszcz,
połóż na środek nadzienie i sklej
je tak, aby farsz znalazł się w
środku. Kotlety obtocz w bułce
tartej i smaż na oleju z dwóch
stron, po 4 minuty z każdej.
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- Zupa jarzynowa będzie smacz-
niejsza, jeśli pod koniec gotowania
wrzucimy do niej kawałeczek startego
łagodnego sera. Potem zupę jeszcze
chwilę się gotuje i rozprowadza śmie-
taną lub surowym żółtkiem.

- Krupnik nie ściemnieje, jeśli poso-
limy go bezpośrednio przed podaniem. 

- Grochówka się nie zwarzy i zyska
intensywniejszy smak, jeśli zagęścimy
ją grochową zupą instant. Dwie, trzy
łyżki zupy w proszku rozrabiamy zimną
wodą, wlewamy do zupy i kilka minut
gotujemy.

- Pieczona kaczka będzie smacz-
niejsza i bardziej aromatyczna, jeśli
wcześniej natrzemy tuszkę mielonym
kminkiem.

- Gulasz będzie naprawdę wyborny,
gdy mięso posmarujemy odrobiną
miodu i mocno zrumienimy na rozgrza-
nym tłuszczu. Dopiero potem należy
mięso dusić.

Mielonez nadzieniem

Dobre radyKrzyŜówka z nagrodą

Na matowe włosy. Jeśli chcesz
przywrócić blask swoim włosom, stosuj
raz w tygodniu maseczkę piwną. W mi-
seczce wymieszaj 2 żółtka jajka ku-
rzego, łyżkę oleju rycynowego, łyżeczkę
oliwy z oliwek i 6 łyżek ciemnego piwa.
Tę odżywkę wmasuj w wilgotne włosy,
włóż na głowę foliowy czepek, a na-
stępnie owiń ją ręcznikiem. Po upływie
30 minut umyj włosy szamponem. 

Do nawilżenia twarzy. Polecam je-
sienną maseczkę, która nawilża i rege-
neruje cerę każdego typu. Kawałek
miąższu dyni zetrzyj na tarce, dodaj
łyżkę oliwy i łyżeczkę miodu, całość wy-
mieszaj. Nałóż maseczkę na twarz i po-
zostaw na 20-25 minut. Po ich upływie
zbierz maseczkę wilgotną chusteczką i
przemyj buzię letnią wodą, a potem
osusz skórę i nałóż krem. 

Dla włosów i twarzy


