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Baran 21.03-19.04
Najbliższe dni będą dla Baranów nieco
nerwowe. Trzeba będzie znaleźć sposób
na uporanie się z zawodowymi proble-
mami. Za to w sferze uczuć dobre
zmiany. Być może nowe, prawdziwe
uczucie. Finanse w normie.

Byk 20.04-20.05
Spodziewaj się trochę monotonii. Dni
będą podobne jeden do drugiego. Jedy-
nie pod koniec miesiąca możesz oczeki-
wać ciekawej propozycji towarzyskiej. No
i dobra wiadomość od rodziny.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadchodzi czas miłości spokojnej i
sprawdzonej, dlatego we wrześniu ener-
gię włożysz głównie w pracę. Nie za-
braknie Ci też pieniędzy. Warto część z
nich poświęcić na pożegnanie lata. Może
dodatkowy urlop?

Rak 22.06-22.07
Na początku września dopadnie Cię le-
nistwo. Ale nie przejmuj się tym, zasłu-
gujesz przecież na wypoczynek. Potem
przybędzie pracy i obowiązków. Być
może nawet otrzymasz nowe propozycje
zawodowe. Dobrze je przemyśl.

Lew 23.07-22.08
Miłosny zawrót głowy jest tuż-tuż. W naj-
bliższych dniach będziesz cieszyć się po-
wodzeniem i czerpać z życia pełnymi
garściami. Nie zapomnij jednak o bli-
skich. I nie wydawaj za dużo pieniędzy.

Panna 23.08-22.09
Najlepszym lekarstwem na smutki okażą
się spotkania z ukochaną osobą. Nie
uciekaj od zaproszeń i weekendowych
wyjazdów. W pracy spodziewaj się pod-
wyżki. I czekaj na dobrą wiadomość od
dawnych znajomych.

Waga 23.09-22.10
Gwiazdy zapowiadają niespodzianki.
Możesz oczekiwać miłej wizyty lub nie-
wielkiej wygranej. W pracy czeka Cię roz-
mowa z szefem. Nie przesadź z
żądaniami. Zdrowie dobre.

Skorpion 23.10-21.11
Atmosfera w domu będzie miła. Jedynie
ważna rodzinna rozmowa z bliskimi
może popsuć nieco ten nastrój. Ale
wszystko ułoży się po Twojej myśli.
Wrzesień to dobry czas na zakupy.

Strzelec 22.11-21.12
Wolne Strzelce powinny ostrożnie za-
wierać znajomości. Gwiazdy zapowia-
dają sercowe komplikacje. W stałych
związkach czas na ustępstwa i szczere
rozmowy. Warto też czekać na sygnał od
pewnego Lwa. Finanse w normie.

Koziorożec 22.12-19.01
Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy
wypoczywasz, szykuje się sporo emocji.
Nie oglądaj się na to, co mówią inni. Pre-
zentuj swoje talenty i umiejętności w jak
największym gronie. A w sprawach ser-
cowych po prostu w końcu wybierz.
Trzeba postawić kropkę nad “i”.

Wodnik 20.01-18.02
Pierwsza połowa miesiąca to korzystny
czas na inwestycje, zakładanie lokat, bra-
nie kredytów. Każdą taką decyzję warto
jednak przedyskutować z bliskimi. W
uczuciach trzeba przygotować się na
zmienne szczęście.

Ryby 19.02-20.03
Spodziewaj się, że przyjaciele będą Cię
prosić o radę i pomoc. Bądź dyskretna i
szczera. We wrześniu więcej oszczędzaj,
bo pieniądze będą Ci potrzebne na póź-
niej. Zbadaj serce.
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Zapiekane pomidory

(: (: HUMOR :) :)
Czym się różni słoń od fortepianu?
Fortepian można zasłonić, a słonia
nie można zafortepianić.

* * *
Na Księżycu ląduje pierwsza ame-
rykańska załogowa ekspedycja.
Neil Armstrong wychodzi ze statku
i już ma postawić symboliczny
pierwszy krok, a tu nagle zza ka-
mienia wyskakuje trzech męż-
czyzn: Chińczyk, Rosjanin i Polak.

- Jak to możliwe? - Amerykanin
ma głupią minę.

- Nasza agentura spisała się na
medal i byliśmy szybsi - mówi z
uśmiechem Rosjanin.

- Nas jest dużo - mówi Chińczyk.
- Brat podsadził brata i jestem.

- No a ty? Skąd się tu wziąłeś? -
Amerykanin patrzy zdziwiony na
Polaka.

- A dajcie wy mi święty spokój, ja
z wesela wracam...

* * *
Na pustyni wyczerpany turysta
pyta Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w
prawo.

* * *
Małe dzieci to kupa szczęścia. Z
przewagą kupy.

Krzyżówka z nagrodami

- Kalafior zachowa biały kolor,
jeśli połowę wody, w której go go-
tujemy, zastąpimy mlekiem, a po-
solimy dopiero po ugotowaniu,

- Szarlotka zyska niepowta-
rzalny smak, gdy jabłka po obraniu
i pokrojeniu zalejemy białym
winem i odstawimy na kilka minut,

- Wołowina pozostanie krucha i
soczysta, jeśli przed smażeniem
na chwilę zanurzymy ją we
wrzątku,

- Skórę z pomidora bez trudu
obierzemy, gdy najpierw polejemy
go wrzątkiem, a potem natych-
miast ochłodzimy,

- Cebula szybciej przyrumieni
się na złoty kolor, jeśli przed sma-
żeniem oprószymy ją mąką.

Dobre rady

Dziś proponujemy pyszny
posiłek z pomidorów, jajek i
sera.

Cztery duże pomidory należy
opłukać. Następnie trzeba odciąć
piętki od strony szypułki i wydrążyć
miąższ. Wnętrze pomidora opró-
szyć solą i pieprzem. Do każdego
pomidora trzeba wbić po jednym

jajku i ponownie posolić. Dodatkowo
każdą porcję posypać należy
serem, a na wierzchu położyć po
kawałku masła. Potem pomidory
położyć w żaroodpornym półmisku
czy blaszce i na 20 minut włożyć do
piekarnika. Pięć minut przed koń-
cem całość przykryć aluminiową
folią. Pomidory przed podaniem po-
sypać koperkiem. Będą pyszne.

W starej babcinej książce ku-
charskiej znaleźliśmy informację,
że owoce aronii można suszyć.
Trzeba tylko obrać je z szypułek,
umyć i odsączyć na ścierce. A
potem rozłożyć na siatkach i bar-
dzo powoli suszyć w piekarniku.
Temperatura piekarnika musi wy-
nosić od 25 do 50 stopni Celsju-
sza. Ususzona aronia z
powodzeniem zastępuje ro-
dzynki.

Aronia jak
rodzynki
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Tablica Ogłoszeń Drobnych
koszt ogłoszenia tylko 61 groszy za 10 dni

zobacz w internecie:
www.osieczna.eu

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do
15 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod ad-
resem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać
adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: KORZYSTAJMY Z
SIERPNIOWEGO SŁOŃCA. Nagrodę niespodziankę wylosowała Zuzanna
Picz z Popowa Wonieskiego. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A. Na rozwiązania czekamy do 10
września.


