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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło nalezẏ
przesłac ́pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: WRZE-
SIEŃ CIESZY DOBRĄ POGODĄ. Nagrode ̨wygrała  Monika Łagoda ze
Świerczyny. Jest odbioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr
7. Zachec̨amy do przesyłania rozwiązan ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wy-
grania magiczny kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w Gabinecie
Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 14 października.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach
wszystko przebiegać będzie zgodnie z
planem. Dobrze układać się będzie
zwłaszcza w pracy. Uważaj jednak na
podróże, potrzebna Ci szczególna
ostrożność.

Byk 20.04-20.05
Pewna osoba złoży Ci bardzo inte-

resującą propozycję zawodową. Roz-
waż ją, bo gra jest warta świeczki. W
drugiej połowie miesiąca oczekuj wia-
domości od bliskiej Ci osoby. Będziesz
zaskoczona.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Czekają Cię dylematy natury finan-

sowej. Chyba będziesz musiała popro-
sić o pożyczkę bliskich. Ale poradzisz
sobie. Ktoś chce Cię poznać. To może
być początek pięknej przyjaźni.  

Rak 22.06-22.07
Pewna sprawa, która wydawała się

załatwiona powróci i znów będzie Cię
zajmować. poproś o pomoc bliskich i
definitywnie ją zamknij. Zbliża się ja-
kieś szczęśliwe wydarzenie. Może
przypływ gotówki.

Lew 23.07-22.08
Zbliża się dobry okres dla Twojego

portfela. Może to czas, aby w końcu
zrealizować swoje marzenie. Skontro-
luj zdrowie, bo jesienne zmiany pogody
mogą być dla Ciebie niekorzystne.

Panna 23.08-22.09
Całkowicie pochłoną Cię kwestie

zawodowe. Tymczasem na spotkanie
czeka ktoś dawno niewidziany. Odpo-
wiedz na jego zaproszenie. Spróbuj
wygospodarować kilka wolnych chwil
tylko dla siebie.

Waga 23.09-22.10
Raz na jakiś czas dobrze jest nała-

dować akumulatory, zwłaszcza, że na-
darza się okazja. Skorzystaj z
zaproszenia na weekendowy wyjazd.
Załatw wszystkie zaległe sprawy i cze-
kaj na ważną wiadomość.

Skorpion 23.10-21.11
W najbliższych dniach musisz uni-

kać niepotrzebnych kłótni. Zachowaj
zimną krew nawet jeśli ktoś będzie Cię
prowokował do nieprzyjemnej wy-
miany zdań. Spodziewaj się bardzo mi-
łego spotkania towarzyskiego.

Strzelec 22.11-21.12
Pewna osoba z dalszego otoczenia

zapragnie Cię bliżej poznać. Być może
potrzebuje od Ciebie jakiegoś wspar-
cia. W pracy kadrowe zmiany, jednak
nie będą dotyczyć Ciebie. Dobre zdro-
wie.

Koziorożec 22.12-19.01
Złe dni już minęły i teraz może być

tylko lepiej. Szczęśliwa wiadomość od
bardzo bliskiej Ci osoby. A gwiazdy
mówią,że może poprawić się Twoja sy-
tuacja finansowa. 

Wodnik 20.01-18.02
Wodniki będą miały bardzo dobry

miesiąc. Na lepsze zmieni się w pracy,
ale zdarzy się też coś nieoczekiwa-
nego. Może to będzie ważne spotka-
nie, może przypływ gotówki, może
wyjazd. 

Ryby 19.02-20.03
Najbliższe dni przeniosą trochę

nieporozumień, ale jak zawsze ze
wszystkim sobie poradzisz. Poznasz
przy tym bardzo miłą osobę. W domu
spodziewaj się wiadomości, która
zmieni waszą codzienność.

(: (: HUMOR :) :)
- Po co, sąsiadko, zainstalowała

pani przy telewizorze lusterko

wsteczne?

- To duża wygoda. W ten sposób

mogę obserwować męża przy zmy-

waniu naczyń!

***
Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:
- Dziś muszę pokazać klasę. Na try-

bunie siedzi moja teściowa!

- E! nie dorzucisz.

***
- Dlaczego na polowaniu strzelał pan

do swojego kolegi? - pyta sędzia na

rozprawie.

- Wziąłem go za sarnę.

- A kiedy spostrzegł pan swoją po-

myłkę?

- Kiedy sarna odpowiedziała ogniem.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Dziś podajemy przepis na
pyszne danie dla panów. Panowie
mogą je przygotować, a potem
razem z rodziną zjeść. Zapew-
niamy, że wszystkim będzie sma-
kować.

Składniki: 1/2 żeberek wieprzo-
wych, dwie szklanki soczewicy, dwie
cebule, 1kg kiszonej kapusty,
szklanka piwa typu pils lub lager,
szklanka wody, oliwa, sól, pieprz,
miód, tymianek.

Sposób przygotowania: Na
dnie garnka rozgrzej kilka łyżek oliwy.
Wrzuć na nią pocięte w pióra cebule.
Posól, popieprz i polej łyżką miodu.
Podduś na niewielkim ogniu do mięk-
kości. Natrzyj żeberka solą, pieprzem
i tymiankiem, po czym dołóż do ce-
buli i chwilę podsmaż. Do garnka
dodaj soczewicę oraz przepłukaną
na sicie kapustę. Wklej pół szklanki
piwa i pół szklanki wody. Uzupełnij
płyny gdy odparują. Duś pod przy-
kryciem od 30 minut do godziny. Do-
praw do smaku. Podawaj z chlebem. 

Dziś podajemy przepis na

Męski garnek
z żeberkami

Składniki: 5 paczek herbatni-
ków, 4 żółtka, 250g masła, 1
szklanka cukru pudru, 200g gorz-
kiej czekolady, kandyzowane wiś-
nie.

Sposób przygotowania: Żółtka
zmiksuj z cukrem. W drugiej misce

zmiksuj masło. Czekoladę rozpuść
w kąpieli wodnej. Do masła doda-
waj na zmianę po łyżce czekolady i
kilka łyżek masy jajecznej i miksuj.
Schłódź w lodówce. Przełóż krem
do szprycy i wyciskaj na herbatniki.
Składaj po kilka herbatników, two-
rząc torciki. Udekoruj je kremem i
kandyzowanymi wiśniami.

Składniki: 5 paczek herbatni-
ków 4 żółtka 250g masła 1

Szybki deser

- Aby szybko rozmrozić filety
rybne, zalewamy je mlekiem lub ga-
zowaną wodą mineralną.

- Łatwiej i szybciej obierzemy
czosnek, jeśli zalejemy go wrzątkiem
i pozostawimy w wodzie na 2 - 3 mi-
nuty.

- Przygotowując zapiekankę z
warzyw, które wydzielają dużo wody,
na dno naczynia do zapiekania na-
leży włożyć kromki chleba. Wchłonie
nadmiar wilgoci. 

- Podczas gotowania grochu lub
fasoli warto dodać do wody szczyptę
sody oczyszczonej. Dzięki temu
ziarna szybciej miękną. 

- Budyń nie przypali się podczas
gotowania, jeśli przedtem dno garnka
nasmarujemy masłem.

- Aby upieczone ciasto było bar-
dziej apetyczne, możemy formę wy-
sypać kakao zamiast bułką tartą.

- Aby szybko rozmrozić filety
rybne zalewamy je mlekiem lub ga-
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A) Ułatwia sprzątanie

B) Drzewo, które się boi

C) Religijny film Mela Gibsona

D) Płaszcz

E) Zastąpił skalpel

F) Jeden z wierszy “krymskich”

G) ... większa niż życie
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R O Z W I Ą Z A N I E

H) Miejsce w klasyfikacji

I) 1/4 meczu koszykówki

J) Okulary z jednym szkłem

K) Fidler, polski pisarz

L) Gra sądową patolog 

w “Prokuratorze”

M) Ośmieszający rysunek
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K,E,P,C,R,I,Z,A,A

R O Z S Y P A N K A  Z  P I Z Z Ą
Z rozsypanych liter ułóż nazwy gatunków grzybów. Z ozna-
czonych numerami liter odczytaj hasło i wyślij do redakcji.

O,R,I,K,B,O,W

S,A,G,W,Ą,Ó,K

R,A,M,S,Z,D

N,I,P,A,K,R,E

Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu w Pizzerii Diabolo w Osiecznej.  Nagrodę
za poprzednią rozsypankę otrzymuje: Genowefa Marciniak z Osiecznej. Gratulujemy
i zapraszamy po odbiór do Urzędu - biuro nr 7.


