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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: Marzec wita nas wiosną. Nagrodę - bon na zabieg kosme-
tyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Eugenia Łukaszczyk z Kąkolewa. Bon do
odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyła-
nia rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 maja.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach załat-
wisz pilne sprawy urzędowe. Bę-
dziesz miał sporo czasu, by zająć się
rodziną. Pamiętaj, by uważnie słu-
chać bliskich. Przyjedzie do Ciebie
ktoś ważny.

Byk 20.04-20.05
Przed samotnymi Bykami rysują

się obiecujące znajomości. Zmiany
nastąpią tuż po świętach. W stałych
związkach sporo czułości. Nie prze-
sadź z wydatkami, wkrótce pieniądze
będą Ci bardzo potrzebne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ktoś bardzo Cię zauroczy i stanie

się Twoją pokrewną duszą. Dbaj o te
relacje. A w pracy zwróć uwagę na
fakt, że zbyt wiele obowiązków zrzu-
cają na Ciebie. Masz prawo poprosić
o podwyżkę.

Rak 22.06-22.07
Odwiedziny, spotkania, życie ro-

dzinne, to będzie zajmować Ci czas
przez najbliższe tygodnie. Na po-
czątku maja ciekawa propozycja wy-
jazdu. Nie zaniedbuj jednak zdrowia,
coś może się dziać z krążeniem.

Lew 23.07-22.08
Nadchodzi przyjemny okres.

Wszystko będzie się działo po Twojej
myśli, a niektóre sprawy znajdą
szczególny finał. Na pewno spotkasz
się z wieloma krewnymi, których
dawno nie widziałeś.

Panna 23.08-22.09
Długa rozmowa z pewną osobą

bardzo was do siebie zbliży. Może da
to początek prawdziwemu uczuciu.
Zakończ swoje sprawy finansowe i
weź parę dni urlopu.

Waga 23.09-22.10
W pracy wysoko postawią przed

Tobą poprzeczkę. Ale dzięki temu po-
prawią się finanse. Na początku maja
możesz spodziewać się ciekawego
spotkania. Wrócą wspomnienia
sprzed lat.

Skorpion 23.10-21.11
Wolny czas spędzisz bardzo mile

z rodziną. Będzie okazja do wielu
rozmów, także wyjaśnień w trudnych
sprawach. W pracy dodatkowe zle-
cenia. No i pewna dobra wiadomość.

Strzelec 22.11-21.12
Czekają Cię małe niesnaski w

domu. Nie ukrywaj, co czujesz,
szczera rozmowa wiele załatwi. Ktoś
liczy na Twoją pomoc w pracy. W po-
łowie maja zaplanuj urlop.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie pielęgnuj urazów, nie warto.

Każdy problem da się rozwiązać, tym
bardziej, że tuż obok masz prawdzi-
wego przyjaciela. Nie zaciągaj teraz
pożyczek. I skontroluj zdrowie.

Wodnik 20.01-18.02
Ucieszą Cię wszelkie zmiany. To

mogą być zakupy, odświeżenie
mieszkania, wizyta u kosmetyczki. W
pracy trochę zamieszania, a nawet
zwolnień. Nie rezygnuj z planów urlo-
powych.

Ryby 19.02-20.03
Pełnia szczęścia jest na wyciąg-

nięcie ręki. W najbliższych dniach
wiele Ci się uda, więc dobry humor
Cię nie opuści. Dotrze też dobra wia-
domość od dalszej rodziny. Odezwij
się do nich.

(: (: HUMOR :) :)
Sędzia do górala:
- Ile macie dochodów baco?
- Wysoki Sądzie, do chodów to

jo mom dwie nogi, ale obie kipskie
som.

xxx
Rozmawia dwóch Kanadyjczy-

ków. Jeden z nich mówi:
- Stary, ja ciągle zachodzę w

głowę, co oni takiego namalowali
na naszej fladze, że musieli to
potem zasłonić liściem...

Czytamy kolory

Biała na świąteczne śniadanie

Oczywiście z pisanek. Dziś po
prostu staramy się, by pisanki były
ładne, różnorodne, wielokolorowe.
Tymczasem dawniej każdy kolor
coś oznaczał. Warto poznać zna-
czenie tych kolorów, bo przecież w
ten sposób możemy odczytać prze-
kazywaną nam wiadomość.

A zatem: żółty — mówi o życiu
duchowym, różowy — o sukcesie,
biały to czystość, brązowy— szczę-
ście, niebieski— zdrowie, czarny—
pamięć, pomarańczowy—atrakcyj-
ność, fioletowy — siła, zielony —
pieniądze, czerwony — miłość.

Domowym sposobem możemy
uzyskać barwne jajka. W zależności
od tego, w czym je ugotujemy, będą
żółte, zielone, niebieskie, itp.

Jajka będą ciemnożółte lub brą-
zowe, gdy ugotujemy je w wodzie z
łuskami cebuli. Jasnożółte staną się
po ugotowaniu w wodzie z nasio-
nami kminku lub szafranu.

Czerwone jajka uzyskamy, gdy
ugotujemy je w soku buraczanym
lub z owocami czarnego bzu
(można je kupić w sklepie zielar-
skim).

Zielony powstanie z gotowania
jaj ze szpinakiem, a niebieski— jeśli
do wody wrzucimy suszone kwiaty
malwy.

Czarny wyjdzie z ziarna jęcz-
mienia lub bazi.

Białej kiełbasy nie może zabraknąć na naszych stołach. Najsmaczniejsza jest, kiedy nie tylko
ją podgrzejemy, ale podamy z przyprawami i dodatkami.

Pieczona z jabłkami: 8 kawał-
ków białej kiełbasy, 4 łyżki masła, 2
cebule, 5 winnych jabłek, po 2-3
ziarna ziela angielskiego i czarnego
pieprzu, 4 ziarna jałowca, sól, pieprz,
majeranek.

Kiełbasę zarumień na maśle ze
wszystkich stron, zdejmij i trzymaj w
cieple. Cebule obierz, pokrój w
piórka, zeszklij na tłuszczu od sma-
żenia kiełbasy. Jabłka umyj, 3 obierz,
zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Z
pozostałych — ze skórką — wytnij
gniazda nasienne, podziel na ósemki.
Starte jabłka dodaj do cebuli, włóż

ziarna ziela angielskiego, pieprzu i
jałowca, oprósz solą, pieprzem i ma-
jerankiem. Wymieszaj i duś kilka
minut na małym ogniu. Przełóż do
natłuszczonej żaroodpornej formy, na
wierzchu ułóż podsmażone białe kieł-
basy i kawałki jabłek, oprósz całość
pieprzem i majerankiem. Zapiekaj ok.
20 minut w temp. 200 stopni C.

Biała w piwie. Składniki: 1/2 kg
białej kiełbasy, szklanka jasnego
piwa, 100 ml bulionu warzywnego, 2
liście laurowe, po 5 ziaren ziela an-
gielskiego, pieprzu, jałowca, 3 ce-
bule, 2 łyżki oleju, łyżka mąki, pieprz,

KrzyŜówkaz nagrodami

sól, cukier, łyżka octu winnego.
Kiełbasę włóż do rondla, zalej od-

gazowanym piwem i bulionem, włóż
liść i ziarenka przypraw. Gotuj 20
minut na bardzo małym ogniu. Ce-
bule obierz, pokrój w piórka, zeszklij
na łyżce oleju. Na patelni rozgrzej
drugą łyżkę oleju, dodaj mąkę i mie-
szając, zrób lekko rumianą za-
smażkę. Rozprowadź ją szklanką
wody od gotowania kiełbasy. Po-
wstały sos przypraw pieprzem, solą,
cukrem i octem. Włóż do niego kieł-
basę i cebulę, podgrzewaj kilka
minut.
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