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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przypadkowe spotkanie z przyja-
ciółką wprawi Cię w fantastyczny
humor i dobrze nastroi na resztę
urlopu. Po powrocie do pracy zasta-
niesz zmiany. Ogranicz wydatki, pie-
niądze będą Ci bardzo potrzebne. 

Byk 20.04-20.05
Przed Tobą mnóstwo okazji do

dobrej zabawy. Pamiętaj, że nie
każdy flirt, kończy się uczuciem. Pod
koniec miesiąca oczekuj propozycji
zawodowej. Skontroluj zdrowie.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz imponować pomysło-

wością. Twoje rozwiązania mogą
pomóc wielu osobom. Unikaj plotek.
Pomyśl też o kilku dniach wyjazdu,
może z ukochaną osobą. Finanse
lepsze. 

Rak 22.06-22.07
Uporządkuj zaległe sprawy i zrób

sobie krótki urlop, także od rodzinnych
problemów. Spotkaj się ze znajomymi,
wybierz się do kina, wróć do dawnego
hobby. Nie zapomnij, że ktoś czeka na
odpowiedź w ważnej sprawie.

Lew 23.07-22.08
Lepiej teraz unikać ryzyka. Zaufaj

bliskim, razem pokonacie trudności. W
drugiej połowie miesiąca oczekuj mi-
łego spotkania. Gwiazdy wróżą też
pewną niespodziankę.

Panna 23.08-22.09
W Twoim sercu zagości miłość. U

singli pojawi się nawet szansa na po-
ważny związek. Stałe pary przeżyją
romantyczne chwile. Możesz spodzie-
wać się kłopotów finansowych, skon-
troluj wydatki. Ktoś oczekuje wsparcia.

Waga 23.09-22.10
Staniesz przed szansą wprowa-

dzenia w życie pewnych zmian. To
może być dłuższy wyjazd, nowa
praca, nowa znajomość. W uczu-
ciach nieco zawirowań. Nie lekceważ
sygnałów o złym samopoczuciu.

Skorpion 23.10-21.11
To będzie czas dobrych wiadomo-

ści. Ucieszą Cię zwłaszcza informacje
o zdrowiu i o pewnej propozycji w
pracy. W domu bliscy przygotują nie-
spodziankę. Finanse lepsze.

Strzelec 22.11-21.12
Poczujesz przypływ pozytywnej

energii. Spotkasz przyjaciół, których
nie widziałaś. Rozstań się ze swoimi
kompleksami i uwierz, że jesteś dobra.
Ktoś czeka na Twoją pomoc.

Koziorożec 22.12-19.01
Spotkasz się z wieloma przyjaz-

nymi gestami ze strony obcych ludzi.
To doda Ci pewności siebie i wrócisz
do realizacji pomysłu, o którym kiedyś
myślałaś. Oczekuj ważnej przesyłki.

Wodnik 20.01-18.02
Miłość zagości w Twoim sercu.

Chwytaj ją i zmieniaj swoje życie.
Znajdź czas na sport i wypoczynek.
Warto odwiedzić rodzinę, bliscy po-
trzebują Twojej rady.

Ryby 19.02-20.03
Zwolnij tempo, zamiast rzucać się

w wir nowych obowiązków. Wykorzys-
taj wakacyjny czas i odwiedź miejsca,
które zawsze chciałaś zobaczyć. Nie
lekceważ lekarskich badań. Zbadaj
serce. 

WAKACYJNA UKŁADANKA Lato w słoikach

(: HUMOR :)

Staruszek przychodzi do lekarza i
mówi: 

- Panie doktorze, mam straszną

sklerozę. 

- Od kiedy? 

- Co od kiedy? 

***

Idzie Adam i Ewa przez Raj. Ewa
pyta Adama drżącym głosem:

- Adamie, kochasz mnie?

- A kogo mam kochać?

PRAŻONE JABŁKA
Składniki: 2 kg winnych jabłek

(waga po obraniu), 400 g cukru,

sok z 1 cytryny, 2 laski cynamonu,

8 goździków, 100 g rodzynek suł-

tanek. 

Przygotowanie: Obrane jabłka
pokrój w kostkę. Przełóż do
garnka, skrop sokiem z cytryny,
wymieszaj z 200 g cukru i odstaw
na 2 - 3 godziny. Ustaw gęste sito
nad miską i odcedź owoce z soku.
Przelej sok do garnka, dodaj
resztę cukru, goździki, cynamon i
gotuj 10 - 15 minut, aż syrop zgęst-
nieje. Dodaj jabłka i gotuj 30 - 40
minut, aż będą miękkie i szkliste.
Pod koniec wsyp rodzynki. 

Gorące owoce przełóż do czy-
stych słoików. Zamknij wieczka,
pasteryzuj 15 - 20 minut. 

MORELOWA KONFITURA
Składniki: 1,2 kg moreli (1 kg

bez pestek), 30 dag cukru, 20 dag

miodu, sok z 1 cytryny, pomarań-

cza, 4 słoiki (po 250 ml).

Przygotowanie: Morele umyj,
usuń pestki i przełóż do miski.
Zasyp cukrem i skrop sokiem z cyt-
ryny. Wlej miód. Pomarańczę wy-
szoruj i zetrzyj skórkę do owoców.
Wyciśnij też sok. Przykryj i wstaw
do lodówki na godzinę. Przełóż do
garnka i zagotuj. Odstaw na noc.
Na drugi dzień przecedź masę
przez sito. Płyn gotuj ok. 10 minut.
Pod koniec dodaj przecedzone
owoce. Zagotuj i przełóż konfiturę
do wyparzonych słoików. Zakręć i
pozostaw do wystudzenia. 

WIŚNIE Z CZEKOLADĄ
Składniki: 1,5 kg wiśni, 40 dag

cukru, 2 łyżki kakao, laska wanilii,

tabliczka (10 dag) mlecznej czeko-

lady, 3 słoiki (po 200 ml).

Przygotowanie: Wiśnie umyj,
osusz i wydryluj. Zasyp cukrem i
odstaw na noc. Następnego dnia
dodaj połamaną czekoladę, kakao
oraz ziarenka wanilii. Doprowadź
do wrzenia i gotuj na małym ogniu
ok. 2 godz. Odstaw na noc. Na-
stępnego dnia gotuj 2 godziny na
małym ogniu, często mieszając.
Przełóż do wyparzonych słoiczków
i zamknij. 

Z liter rozrzuconych w poziomych rzędach należy ułożyć słowa związane
z latem. Potem oznaczone numerami litery dadzą hasło, które należy prze-
słać na adres redakcji. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlo-
sujemy nagrody. Rozwiązanie należy przesłać do redakcji lub na e-mail:
przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać również imię nazwisko i adres)

Poprzednie hasło brzmiało: JUŻ  WAKACJE. Nagrode ̨wygrała Martyna
Roszkowiak z Osiecznej. Bon upominkowy i magiczny kubek jest do od-
bioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do
przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wygrania magiczny
kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na
rozwiaz̨ania czekamy do 14 sierpnia.

ROZSYPANKA Z PIZZĄ
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Z rozsypanych liter ułóż imiona i wpisz poziome kratki. Literki z ponumero-
wanych kratek przepisz do tabeli poniżej. Na rozwiązania czekamy do 14
sierpnia. Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu w Pizzerii Diabolo w
Osiecznej.

Rozwiązanie poprzedniej rozsypanki brzmiało: Lipcowe słońce
Bon otrzymuje: Alicja Wawrzyniak z Kąkolewa. 
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór do Urzędu - biuro nr 7.

Z A S Ł S A

O C S E Ń Ł

C E K W I A C Y Z

C K E W A J A

N A Ż W I

R G P A O D Z Y

E K A L Ż

A I P K T

1

8

2

7

6

4

3

5

1 2 3 4 5 6 7 8

12 7

1 4

3 11

5 10

8 9

6 2

K, A, N, E, J

T, O, N, A, D, A

I, T, E, W, K

M, A, S, A, T, A, N

S, Z, A, W, E, Ł, C

N, I, G, A, K


