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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 19 do od-
powiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub
na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: PRZED NAMI NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĘTA. Nagrodę - bon na
zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Lucyna Michałkowska z Woj-nowic 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 12 lutego.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W tym miesiącu będziesz musiała
wybierać między obowiązkami zawo-
dowymi, a przyjemnościami. Pracy bę-
dzie więcej, ale może i podwyżka się
zdarzy. Jeśli planujesz urlop, to weź go
dopiero po 15 lutego.Byk 20.04-20.05

Gwiazdy zapowiadają poprawę w
sprawach małżeńskich i lepsze relacje
między singlami. Wykorzystaj ten czas
na podjęcie ważnych decyzji. W spra-
wach finansowych raz lepiej, raz go-
rzej. Nie przesadź z wydatkami.Bliźnięta 21.05-21.06

Dobry czas na zawieranie znajo-
mości. Korzystaj z zaproszeń na spot-
kania towarzyskie, może pojawić się
tam nowy adorator. Skontroluj zdrowie
i zadbaj o więcej witamin. Przeziębie-
nie potrafi pokrzyżować plany.Rak 22.06-22.07

W najbliższych tygodniach coś
zmieni się na lepsze. Może znajdziesz
nową pracę, może wygrasz w lotto,
może poznasz kogoś miłego. Nie za-
pomnij jednak o rodzinie. Na sygnał od
Ciebie czeka pewien Wodnik.Lew 23.07-22.08

Martwienie się na zapas to strata
czasu. Nie przywiązuj wagi do drobiaz-
gów i częściej się uśmiechaj. W drugiej
połowie miesiąca oczekuj dobrej wia-
domości. Może ona dużo zmienić w
Twoim życiu.Panna 23.08-22.09

Będziesz bardziej wymagająca i
przestaniesz ciągle poświęcać się dla
innych. To dobry czas, by wreszcie po-
myśleć o sobie. Wyjedź gdzieś, kup
coś fajnego, spotkaj się ze starymi zna-
jomymi. Finanse dobre.Waga 23.09-22.10

Możesz poczuć się trochę przecią-
żona obowiązkami, ale to minie po
dwóch tygodniach. Pod koniec mie-
siąca ktoś bliski zaproponuje Ci pomoc
i wypoczynek. Nie odrzucaj oferty.
Gwiazdy mówią o jakiejś wygranej.Skorpion 23.10-21.11

Czekają Cię w tym miesiącu zaję-
cia wymagające wytrwałości i uporu.
Wszystko więc dobrze zaplanuj i przy-
gotuj. Nie wahaj się rywalizować w
pracy. Jesteś dobra w tym, co robisz.
I oczekuj miłej wizyty.Strzelec 22.11-21.12

Nie przywiązuj wagi do wszyst-
kiego, o czym słyszysz. Nie każdy jest
życzliwy, a plotka może zepsuć Twoje
relacje ze znajomymi. W lutym odwiedź
rodzinkę, która czeka na taką wizytę.Koziorożec 22.12-19.01

Ktoś z bliskiego otoczenia będzie o
Ciebie bardzo zazdrosny. Zrobi się
spore zamieszanie, ale jeśli nie masz
sobie nic do zarzucenia, włos Ci z
głowy nie spadnie. Zadbaj o zdrowie,
wysypiaj się i aktywnie spędzaj czas.Wodnik 20.01-18.02

Wyjątkowo dobre chwile przeżyjesz
na początku miesiąca. Czeka Cię nie-
oczekiwane spotkanie i wiele komple-
mentów. Ale uważaj na wydatki, luty to
nie jest dobry miesiąc na inwestycje.
Zdrowie w normie.Ryby 19.02-20.03

Uda Ci się zażegnać nieporozu-
mienia w rodzinie. Wyjaśnią się przy-
czyny niepotrzebnych sporów. Czekaj
też na ważną przesyłkę. Ktoś sprawi Ci
radość. W pracy trochę zmian organi-
zacyjnych.
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Tiulowa zasłona
w oknie

Lotna ciecz tru-
jąca o przykrej

woni
Ptak z koralami 3

Rzeka Goleniowa
Kamień półszla-chetny na oczkado pierścionków 11

Mewy arktyczne

15 6
Ptak z rzędu ku-

raków
Terapia unieru-
chomienia płuca 13 7

8

Uniwersalnyrozpuszczal-nik

Niewiadoma w
równaniu

2

Stan mobiliacji
organizmu na
bodźce ze-
wnętrzne 4

18

Imię ostatniego
króla Persji

Część wielo-dniowego wy-ścigu
Dawne nazwystatków

Królewskipowóz konny
Część spoŜy-wanej bułki

Wiersz Ŝa-łobny jakprzedłuŜonytył sukni 16

14 17 5

12
Biblijny bratJakuba, ama-tor soczewicy 19 1
Urodzajnegleby pod-mokłe 10 9

Klient pyta w restauracji:
- Po ile rosół?
- Wołowy 5, drobiowy 25 zł.
- Dlaczego tak drogo?
- Tanio z kury nie sprzedam.

***
Nauczyciel rozmawia z ojcem

jednego z uczniów:
- Pański syn jest bardzo słaby z

geografii...
- Nic nie szkodzi - przerywa oj-

ciec - my i tak nie możemy pozwo-
lić sobie na podróże.

Rozgrzewające
dania

Z babcinej apteczki

Pieczeń z makaronem
Składniki: 1 kg różnych pieczo-

nych mięs pokrojonych w średnią
kostkę, puszka białej fasoli, duża
cebula pokrojona w średnią kostkę,
10 dag makaronu kolanka, 2 puszki
pomidorów, 2 szklanki bulionu wa-
rzywnego, 3 posiekane ząbki czos-
nku, 1/2 pokrojonego pęczka
dymki, 5 łyżek oleju, słodka i ostra
papryka, suszone oregano, listek
laurowy, pieprz, sól.
Przygotowanie: W dużym gar-

nku przesmaż na oleju posiekaną
cebulę oraz czosnek, dodaj pomi-
dory wraz z zalewą, bulion wa-
rzywny i pokrojone na kawałki
mięso. Zagotuj, cały czas miesza-
jąc. Następnie wsyp makaron,
szczyptę słodkiej i ostrej papryki,
oregano, włóż liść laurowy i duś
pod przykryciem, aż makaron zrobi
się miękki. Fasolę osącz, dodaj do
potrawy. Gotuj jeszcze kilka minut
na małym ogniu. Dopraw solą i
pieprzem. Przed podaniem posyp
pokrojoną dymką.Wędliny z ryżem
Składniki: 50 dag różnych po-

krojonych dowolnie wędlin, 1,5
szklanki ryżu, płaska łyżeczka kur-
kumy, 2 jajka, 15 dag startego żół-
tego sera, pokrojona w kostkę duża
cebula, czerwona i żółta papryka
pokrojone w kostkę, 5 łyżek oliwy,
suszony tymianek, suszone ore-
gano, masło, pieprz, sól.
Przygotowanie: Ryż ugotuj w

2,5 szklanki wody z dodatkiem kur-
kumy i małej ilości soli. Ostudź. Na
połowie oliwy podsmaż cebulę i
paprykę. Wędlinę podsmaż na po-
zostałej oliwie. Wszystkie składniki
wymieszaj, dopraw suszonym ty-
miankiem i oregano oraz szczyptą
soli i pieprzu. Całkowicie ostudzony
ryż wymieszaj z jajkami i szczyptą
pieprzu. Żaroodporne naczynie wy-
smaruj masłem. Nałóż połowę
ryżu, na nim rozłóż wędlinę z pap-
ryką, przykryj resztą ryżu. Posyp
startym serem. Wstaw do piekar-
nika nagrzanego do 190 stopni i
piecz 30 minut, aż wierzch potrawy
ładnie się zarumieni.

Przy wielu drobnych dolegliwościach mogą nam pomóc na-turalne okłady. Stosowały je kiedyś nasze babcie, więc chybabyły skuteczne. Na pewno warto spróbować.
Z gorącej soli działają przeciw-

bólowo. Trzeba wziąć około pół ki-
lograma jak najgrubszej soli i mocno
podgrzać ją w garnku. Potem wsy-
pać do lnianego lub bawełnianego
woreczka i dobrze związać. Na bo-
lące miejsce położyć złożony ręcz-
nik, a na nim woreczek z solą.
Trzymać aż wystygnie.
Z aloesu pomaga przy oparze-

niach i odmrożeniach. Duży liść
aloesu należy umyć, wytrzeć i prze-

ciąć wzdłuż. Miąższ wydrążyć ły-
żeczką i położyć na skórę. Opatru-
nek przykryć gazą i obandażować.
Po godzinie zmienić okład.
Ze świetlika łagodzi podrażnie-

nia oczu. Pół łyżki suszonego ziela
zalewamy 2/3 szklanki wrzącej
wody. Zaparzamy pod przykryciem
10minut. Potem przecedzamy i stu-
dzimy napar. Moczymy w nim płatki
do demakijażu i nakładamy je na
zamknięte powieki. Taki okład trzy-
mamy około 15 minut.

KrzyŜówkaz nagrodami


