Uśmiechnij się
Spotyka się dwóch biznesmenów:
-Zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie.
Jak ty to robisz?
-Prosty trik! Mam 20 pracowników i 15 miejsc parkingowych.

***
Ecik jest w łóżku z żoną Masztalskiego. A tu nagle słychać klucz w zamku.
- O cholera, to mój mąż! - krzyczy Masztalska.
Ecik wyskakuje goły z łóżka i rzuca się po ubrania. Nie zdążył się ubrać, bo nagle do
pokoju wszedł Masztalski. Widząc gołego Ecika mówi:
- Ecik, ja ciebie uważałem za kumpla. A ty z moja żoną... Teraz to cię k..a zabije!!!
Masztalski sięga po siekierę. Ecik ucieka na balkon. Ecik patrzy w dół, a tam 10 pięter
do ziemi! Co robić?!
Nagle jakiś tajemniczy glos z nieba mówi:
- Ecik! Pierdnij najmocniej jak potrafisz. Blok się zawali a ty spadniesz na dół
bez szwanku!!!
Ecik naprężył się i pierdnął na maxa. Faktycznie blok się zaczął rozlatywać. Ecik spada
w dół... Nagle Ecik czuje, że ktoś go za ramie szarpie.
- Ecik! Ecik! Nie dość, że spicie na zebraniu to jeszcze mi tu pierdzicie!!!

Żona górnika poleca
KAPUSTA PO GRECKU
Składniki:
2 kg białej kapusty
1 czerwona papryka
Zalewa:
4 cebule
1 szklanka octu 5% (½ szklanki octu 10% + ½ szklanki wody)
1 szklanka oliwy
1 szklanka cukru
1 łyżka soli
1 łyżeczka pieprzu czarnego
Wykonanie:
Kapustę poszatkować, paprykę pokroić w kostkę, wymieszać z kapustą.
Gotujemy zalewę. Ocet, oliwę, cukier, sól i pieprz razem z cebulą pokrojoną w kostkę.
Gdy wszystko się zagotuje wlewamy gorącą zalewę do kapusty. Można zgnieść ręką.
Surówka jest wyśmienita do drugiego dania. Można ją przechowywać kilka dni w lodówce.

SMACZNEGO!!!!!

SUDOKU

***
W Zabrzu na budowie majster krzyczy do pracownika „gorola”
- Te synek skocz no po halba
- Ale panie majster co to jest halba?
- Te masz recht, weź dwie.

Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9. Każdy wiersz, kolumna oraz kwadrat planszy
musi zostać uzupełniony wszystkimi cyframi od 1 do 9. Każda cyfra może być wstawiona
tylko raz w danym wierszu, kolumnie i kwadracie planszy. Miłej zabawy.

***
- Czy ty doprawdy wierzysz, że kominiarz przynosi szczęście? - pyta młody człowiek
swego przyjaciela.
- Tak, od dnia, kiedy moja żona z nim uciekła!

***
Ecik wyrzucił przez okno zegarek.
- Czemu to zrobiłeś? - pyta Masztalski.
A Ecik na to:
- Chciołech zobaczyć, jak czas leci...

***
Masztalski spił się do nieprzytomności. Stoi pod latarnią i chwieje się na nogach.
- Skąd pan jest? - pyta jakiś inteligent.
- Z Atlantydy...
- Przecież Atlantyda już dawno zalana!
- A jo to nie?

***
Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelników, którzy prawidłowo je rozwiążą rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Rozwiązania należy przesłać pocztą lub e-mailem do redakcji: „Górnika”, 40-950
Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10. Zapraszamy do zabawy!

POZIOMO
8. ... i Ewa; 9. umysł, intelekt; 10. duże wzniesienie; 11. urodzinowe ciasto; 12. H
dla chemika; 13. składnik ciast; 14. jest najlepszą obroną; 16. budynek dla krów; 19.
miasto w Piemoncie; 24. wybieg dla koni wyścigowych; 25. amerykański Tadeusz;
26. stolica Wietnamu; 27. część kredytu; 30. myśliwska potrawa z kapusty; 33.
mieszkanie dla więźnia; 35. bystry prąd rzeki; 36. największe dzieło Bolesława
Prusa; 37. jadalnia na statku; 38. błyska na ulicy; 39. pokarm dla konia; 40. część
kościoła dla wiernych;
PIONOWO
1. pęd rosnący z pnia; 2. przygnębienie, apatia; 3. surowiec na meble; 4. wyszło
z worka; 5. zmowa milczenia w sycylijskiej mafii; 6. bezżeństwo; 7. tkanina ze
złotą nitką; 14. jednostka natężenia prądu; 15. inspekcja, kontrola; 17. damskie
obuwie zimowe; 18. znak Polaków w Niemczech; 20. jadą w kuligu; 21. hiszpańska wyspa na Morzu Śródziemnym; 22. oskarżenia lub łaski; 23. liga Czerkawskiego; 28. wisior; 29. nadawcza lub odbiorcza na dachu; 30. pies z wysuniętą żuchwą;
31. dawny statek wojenny; 32. kopalina z Tarnobrzega; 33. spoiwo budowlane; 34.
element boazerii;
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