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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). Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło
brzmiało: LAS W KOLORACH JESIENI. Nagrodę niespodziankę wylo-
sował ZBIGNIEW BUJAK Z WOJNOWIC Gratulujemy! Nagroda do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania
czekamy do 17 listopada.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Gwiazdy mówią o pracowitym miesiącu.
Trzeba się liczyć z nowymi zadaniami w
pracy. W domu trochę sercowych rozte-
rek. Najlepiej, gdybyś ustaliła z partne-
rem, czego od siebie oczekujecie.
Koniecznie naucz się odpoczywać.

Byk 20.04-20.05
W najbliższych dniach może dojść do
sprzeczki z kimś, kto do tej pory był Ci
bardzo bliski. Uważaj, by nie powiedzieć
czegoś, co zepsuje wasze relacje. Spo-
dziewaj się coraz ciekawszych kontaktów
służbowych.

Bliźnięta 21.05-21.06
Początek miesiąca będzie sprzyjać na-
wiązywaniu niezwykle miłych znajomości
towarzyskich. Może być ciekawie i za-
bawnie. W pracy możliwa poważna roz-
mowa z szefem. Prawdopodobnie będą
lepsze pieniądze. Skontroluj zdrowie.

Rak 22.06-22.07
Trochę zawirowań w domu. Znacznie le-
piej będzie Ci się układać z przyjaciółmi i
rodziną. Ale pamiętaj, by być wyrozu-
miałą. Listopad to dobry czas na załat-
wianie zaległych spraw.

Lew 23.07-22.08
W tym miesiącu poświęcisz się przede
wszystkim swoim bliskim i problemom ro-
dzinnym. Pamiętaj, że otaczają Cię życz-
liwi ludzie. Na polu finansowym nie bój się
ryzykownych posunięć. Gwiazdy wróżą
Ci szczęście.

Panna 23.08-22.09
Najszczęśliwsze dni przypadną na pierw-
szą połowę listopada. W tym czasie mo-
żesz spodziewać się nowej znajomości, a
w stałych związkach przysłowiowego
"miodowego miesiąca". Dobra aura dla
podróży, tym bardziej, że finanse zwyż-
kują.

Waga 23.09-22.10
Początek listopada przyniesie miłość, wy-
znania i powrót do dawnej znajomości.
Potem trochę więcej problemów zawodo-
wych. W pracy nie wszystko pójdzie po
Twojej myśli. Ale nie rezygnuj ze swoich
pomysłów.

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dobra passa. W pracy i na
spotkaniach towarzyskich będziesz zwra-
cać na siebie uwagę. Ale jesień to także
czas, w którym musisz więcej uwagi po-
święcić swojemu zdrowiu. Skontroluj krą-
żenie.

Strzelec 22.11-21.12
Mimo jesieni, w sercu będzie gorąco.
Twoje "uczuciowe akcje" na pewno zwyż-
kują. Wykorzystaj to. W pracy zapowiada
się trochę nerwowo, ale Ty będziesz w
miłej formie, więc sobie poradzisz. Ocze-
kuj dobrej wiadomości.

Koziorożec 22.12-19.01
Warto pielęgnować więzi ze stałym part-
nerem i przyjaciółmi. Ostatnio nie po-
święcałeś im zbytnio wiele czasu.
Koniecznie zadbaj też o finanse, może
nawet znajdź dodatkowe zajęcie. I pa-
miętaj, że myśli o Tobie pewien Baran.

Wodnik 20.01-18.02
Spodziewaj się dalszych sercowych roz-
terek. Coś może Cię zirytować, ale nie
stawiaj wszystkiego na jedną kartę. W
pracy masz szansę na awans. Pomogą
Ci w tym życzliwi współpracownicy. Do-
staniesz też miły prezent.

Ryby 19.02-20.03
Czas, byś dała szansę komuś, kto o nią
od dawna zabiega. Może warto umówić
się gdzieś poza pracą. Nie przegap też
propozycji zawodowych, które zmienią
Twoją sytuację finansową. Zdrowie dobre.
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Dobre rady

Żona wygląda przez okno i
krzyczy do męża:

- Józef, tam ktoś kradnie auto!
- No to co?
Po pięciu minutach:
- Józek, ale to nasz samochód!
Mąż wybiegł na podwórko. Po

chwili wraca.
- Złapałeś złodzieja? - pyta

żona.
- Nie zdążyłem, ale zapisałem

numer rejestracyjny.
* * *
Dwaj mali chłopcy siedzą w pia-

skownicy i rozmawiają o swoich ro-
dzicach:

- Mój tata jest najszybszy na
świecie - mówi jeden.

- A właśnie, że nie!
- Właśnie, że tak! Jest urzędni-

kiem i pracuje do piątej, a w domu
jest już po czwartej.

Przepis pani Danki
Ten przepis na polędwicę z grzy-

bami dostaliśmy od Danuty Chałupki.
Pani Danka robi to danie najczęściej
jesienią, kiedy ma świeże grzyby z
lasu. Ale zapewnia, że dobre jest
także z pieczarkami.

Polędwicę wieprzową kroimy na
plastry grubości 2-3 cm i lekko rozbi-
jamy. Posypujemy solą i pieprzem, a
potem obsmażamy. Mięso przekła-
damy na talerz, a na tłuszczu pod-
smażamy cebulkę i po chwili
wrzucamy pokrojone surowe grzyby

(około 30 dkg). Wszystko zalewamy
połową szklanki bulionu oraz połową
szklanki białego wytrawnego wina.
Można dodać marchewkę i piet-
ruszkę. Kiedy grzyby zmiękną, do
garnka wkładamy wcześniej pod-
smażone polędwiczki. Garnek przy-
krywamy i całość trzymamy na
małym ogniu aż większość sosu od-
paruje. Na koniec całość zaciągamy
mąką ziemniaczaną. Polędwicę z
grzybami można podawać z ziem-
niakami lub bagietką.

* Ziemniaki w mundurkach będą
bardziej aromatyczne jeśli do goto-
wania włożymy kilka goździków, liść
laurowy lub kilka jagód jałowca.

* Jeśli chcemy z ziemniaków
zrobić sałatkę, do wody, w której je
gotujemy powinniśmy dodać łyżkę
octu. Ziemniaki zachowają kolor i
nie rozpadną się.

* Aby łatwo obrać ziemniaki ugo-
towane w mudurkach, trzeba naj-
pierw wystudzić je, a potem na
krótko włożyć do gorącej wody.
Wówczas skórka łatwo z nich zej-
dzie.

* Dużo szybciej ugotujemy ziem-
niaki, gdy pokroimy je w grube plas-
try. Gotowanie przyspieszy także
włożenie ziemniaków do wrzącej
wody i dodanie do niej łyżki masła
lub margaryny.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Taką jest kąpiel rumiankowa,
która przynosi ulgę i relaks, a do-
datkowo oczyszcza skórę. Aby ją
przygotować, potrzeba 100 g
kwiatu rumianku i 150 g kwiatu lipy
(oba zioła suszone). Lipa wzmocni
efekty działania rumianku. Zioła
należy zalać wrzątkiem tak, by były
całkowicie zanurzone. Po 20 mi-
nutach napar dodaje się do wody
w wannie. To doskonały sposób na
odpoczynek, gdy wieczorem czu-
jemy się osłabione, zestresowane,
przepracowane. Po kąpieli ko-
niecznie należy położyć się do
łóżka. Kojący sen powinien szybko
nadejść. Ten rodzaj kąpieli jest
szczególnie polecany osobom,
które mają problemy z zasypia-
niem.

Relaksującakąpiel


