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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Niepotrzebnie przywiązujesz tak

dużą wagę do spraw, na które inni w

ogólnie nie zwracają uwagi. Nabierz

nieco dystansu do siebie. W drugiej po-

łowie miesiąca spodziewaj się cieka-

wego spotkania. 

Byk 20.04-20.05

Wszystko pójdzie znacznie lepiej,

niż można było się spodziewać. Po-

może Ci osoba, której na Tobie bardzo

zależy. Może to początek miłości. W

pracy trochę zmian, dostaniesz nowe

zadania.     

Bliźnięta 21.05-21.06

Wreszcie będzie okazja odpocząć.

Czeka Cię propozycja wyjazdu, i to z

kimś bardzo bliskim. Dobra wiado-

mość dotycząca spraw zawodowych.

Może być nagroda lub podwyżka. 

Rak 22.06-22.07

Przed Rakami trochę trudniejszy

okres. Więcej czasu trzeba będzie po-

święcić rodzinie, ale i w pracy dodat-

kowe zadania. Dobra wiadomość w

drugiej połowie miesiąca.

Lew 23.07-22.08

Twoje sprawy sercowe wymagają
uporządkowania. Pomóc może długa i

szczera rozmowa z partnerem. Ocze-

kuj wizyty krewnych z daleka. Skontro-

luj zdrowie, wiosną jesteś narażona na

częste infekcje.

Panna 23.08-22.09

To będzie ważny czas dla Twoich fi-

nansów. Będziesz musiała przemyśleć,
czy stać Cię na bardzo poważny wyda-

tek. Poradź się w tej sprawie bliskich.

Czekaj na poważną propozycję pracy. 

Waga 23.09-22.10

Los będzie dla Ciebie łaskawy.

Czeka Cię niespodziewany zastrzyk

gotówki i odrobina radości z zakupów.

Odpocznij trochę, może już teraz

warto wziąć kilka dni urlopu. 

Skorpion 23.10-21.11

Przed Tobą miesiąc zwrotów akcji.

Będą zarówno dobre relacje w pracy,

jak i trochę trudnych sytuacji w domu.

Na pewno sobie poradzisz. Ktoś po-

prosi Cię o pomoc.

Strzelec 22.11-21.12

Dzięki wizycie dawno niewidzianej

osoby wrócą rodzinne problemy.

Trzeba je szybko rozwiązać i zapo-

mnieć o nieporozumieniach. W spra-

wach uczuć zawirowania. Pojawi się
ktoś nowy.

Koziorożec 22.12-19.01

Najbliższy miesiąc zapowiada się
dość spokojnie, ale nie nudnie. W pracy

docenią Twoje pomysły, a w domu czas

na lekturę, spacery, spotkania ze zna-

jomymi. Jest szansa na przypływ go-

tówki.

Wodnik 20.01-18.02

Nie musisz godzić się na wszystkie

pomysły współpracowników. Zwróć
uwagę, by sprawiedliwie rozkładać
obowiązki. Odpowiedz na propozycję
pewnej bardzo miłej osoby. Razem mo-

żecie przeżyć wspaniałe dni. 

Ryby 19.02-20.03

Będzie trochę dobrze, trochę źle.

Będziesz miała kłopoty finansowe. Za

to w sprawach sercowych spodziewaj

się dużo słońca. Kto wie, może właśnie

teraz singielki dostaną zaręczynowy

pierścionek. 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Dobre rady

(: HUMOR :)
Pani pyta dzieci:

- Kto powie zdanie z rzeczo-

wnikiem cukier?

Zgłasza się Jasiu i mówi:

- Piję herbatę z cytryną.

- No dobrze Jasiu, a gdzie jest

cukier?

- Rozpuścił się. 

***

Hipnotyzer w cyrku wskazuje

na jednego z widzów i mówi do

publiczności:

- A teraz zahipnotyzuję tego

pana i każę mu zapomnieć wszyst-

kie niemiłe sprawy.

- Nie! - krzyczy mężczyzna z

trzeciego rzędu. - On jest mi winien

500 zł. 
***

Szkot pyta w cukierni:

- Ile kosztuje okruszek ciasta?

- Okruszek to nic nie kosztuje.

- To proszę mi nakruszyć 2 kilo.

***

Młody komputerowiec został
skazany na karę więzienia za han-

del pirackim oprogramowaniem.

Po wejściu do celi współwięzień
pyta:

- Grypsujesz?

- W życiu żadnej nie zepsułem!

* Aby szybko rozmrozić filety

rybne, zalewamy je mlekiem lub

gazowaną wodą mineralną. 

* Podczas gotowania grochu

lub fasoli warto dodać do wody

szczyptę sody oczyszczonej.

Dzięki temu ziarna szybciej

zmiękną. 

* Zanim natłuszczoną formę
napełnimy ciastem, dobrze włożyć
ją na chwilę do lodówki. Dzięki

temu upieczone ciasto łatwiej wyj-

miemy z formy.

* Natka pietruszki będzie dłużej

świeża, gdy skropimy ją wodą,

włożymy do słoika, a potem za-

mkniętą przechowywać będziemy

w lodówce. 

* Gotując kalafior, warto do

wody dodać drobno posiekany ko-

perek. Nie tylko wzbogaci smak,

ale i zneutralizuje niezbyt miły za-

pach w czasie gotowania. 

* Przed ścieraniem żółtego

sera dobrze jest posmarować
tarkę olejem. Wtedy ser nie przyle-

pia się i nie trzeba wydłubywać go

z oczek tarki. 

* Buraczki łatwo obierzemy ze

skórki, gdy po ugotowaniu i odce-

dzeniu zalejemy je zimną wodą. 

* Aby obrać suchą kiełbasę ze

skórki, trzeba ją na chwilę włożyć
do zimnej wody.

* Długo przechowywany bisz-

kopt odzyska świeżość i nie będzie

się kruszył, jeśli ciasto obficie skro-

pimy sokiem owocowym lub winia-

kiem. 

Aby rozwiązać krzyżówkę trzeba do poziomych rzędów wpisać zna-

czenie słów. Potem ułożyć hasło z liter zaznaczonych od nr 1 do 18. 

Prawidłowe hasło nalezẏ przesłac ́pod adresem redakcji lub na e-mail:

przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́adres zamieszkania). Po-

przednie hasło brzmiało: WIOSENNE KWIATY. Nagrode ̨ wygrała
Genowefa Nowaczyk z Kąkolewa. Zapraszamy po odbiór do Urzed̨u

Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do przesyłania roz-

wiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wygrania magiczny kubek oraz bon

upominkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania cze-

kamy do 20 czerwca.
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1. W oku się kręci

2. Certyfikat produktu

3. Suma pieniędzy

4. Trofeum sportowca

5. Okleina ścienna

6. ........Lipowska, aktorka

7. Zastępuje zasłony

8. Taniec ludowy

9. Owoc z rozetą  liści

10. Prowadzi You Can Dance

11. Gramofon

12. Antonio z “Desperado”

13. Brat Cezarego Pazury
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Rozsypanka przeznaczona jest dla dzieci. Z rozrzuconych liter trzeba

ułożyć słowa i wpisać je do kratek obok. Z ponumerowanych liter powstanie

hasło. Rozwiązanie wysyłamy jak powyżej.  Nagrodą jest bon na dowolną
pizzę z menu w Pizzerii Diabolo w Osiecznej. Poprzednie hasło brzmiało:

WEEKEND MAJOWY. Nagrode ̨wygrała Nadia Szmania z Osiecznej. Bon

jest do odbioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr 7.
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