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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 17 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: W
MARCU JAK W GARNCU. Nagrodę niespodziankę wygrały Ania i Mo-
nika Laskowskie z Miąskowa. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. W nastepnym numerze do
wygrania będzie bon wartości 50 zł na dowolony zabieg kosmetyczny war-
tości 50 zł w Gabinecie Urody STYL w Osiecznej. Na rozwiązania cze-
kamy do 15 kwietnia. 

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach nie będzie
ani czasu, ani okazji, by się nudzić. Już
w święta możesz spodziewać się sporo
gości, ale i druga połowa miesiąca nie
pozwoli Ci na wypoczynek. W pracy
kilka nowych zadań. A w miłości drobne
nieporozumienia. 

Byk 20.04-20.05
Czeka Cię niezły czas w finansach. Bę-
dzie to wymagało sporo inicjatywy z
Twojej strony, ale opłaci się. W domu
niestety zaangażujesz się w konflikt.
Staraj się nie dolewać oliwy do ognia.
Uważaj na dietę. 

Bliźnięta 21.05-21.06
To dobry czas na miłość, przy czym
gwiazdy najbardziej będą sprzyjały sta-
łym związkom. Samotni mają szansę na
obiecujący flirt. W czasie świąt możesz
spotkać przyjaciół sprzed lat. Przeżyjesz
miłe chwile. 

Rak 22.06-22.07
W kwietniu możesz spodziewać się re-
wolucji w sprawach uczuciowych. To
może być ostateczne pożegnanie,
nowa miłość a może prawdziwe poro-
zumienie w związku, który przeżywa
kłopoty. Pod koniec miesiąca oczekuj
zmian w pracy. 

Lew 23.07-22.08
Kwiecień rozpocznie się w melancholij-
nym nastroju. Będziesz rozkojarzona i
przewrażliwiona. Nie trać czasu na roz-
czulanie się nad sobą. Zmobilizuj się
zwłaszcza w święta. Bliscy bardzo na
Ciebie liczą. Oczekuj też dobrej wiado-
mości. 

Panna 23.08-22.09
Nie opuszcza Cię dobra passa. Wyko-
rzystaj to, by zdobyć czyjeś serce. W
pracy drobne niesnaski. Nie pozwól aby
plotki zniszczyły stare przyjaźnie. Tuż po
świętach zaplanuj sobie kilka dni urlopu.

Waga 23.09-22.10
Sprzyja Ci teraz szczęście do pieniędzy.
Nie wydawaj ich jednak zbyt lekką ręką.
Gotówka będzie Ci bardzo potrzebna,
może już w najbliższych tygodniach. W
święta oczekuj dobrej wiadomości od
najbliższych. Zdrowie w normie. 

Skorpion 23.10-21.11
Jeśli czekasz na miłość, zmień swoje
zachowanie. Bądź śmiała i przebojowa.
Ktoś obok Ciebie bardzo liczy na taki
znak. W kwietniu spodziewaj się nie-
wielkiej podwyżki, która podreperuje
stan Twoich finansów. 

Strzelec 22.11-21.12
Należysz do osób, które potrzebują
dużo wolności i przestrzeni. Kwiecień to
dobry czas na przemyślenie dotychcza-
sowych decyzji. Może niektóre więzy
trzeba zerwać. W pracy nieoczekiwana
propozycja awansu.

Koziorożec 22.12-19.01
Będziesz teraz bardzo zapracowana,
dlatego swoje plany osobiste odłóż na
później. Wykorzystaj święta na wypo-
czynek w gronie rodziny. Ktoś bliski
sprawi Ci wiele radości. Finanse dobre.

Wodnik 20.01-18.02
Nie pal za sobą wszystkich mostów.
Każde nieporozumienie można wyjaś-
nić. W trudnych sprawach poradź się
przyjaciół. Pod koniec kwietnia oczekuj
ciekawego spotkania lub dobrej wiado-
mości. Nie lekceważ bólów głowy.  

Ryby 19.02-20.03
W sprawach miłosnych wszystko 
pójdzie po Twojej myśli. Jeśli szukasz
drugiej połówki, to właśnie ją znajdziesz.
W stałym związku sprawisz, że zaiskrzy.
W pracy dużo więcej obowiązków, spo-
dziewaj się nawet służbowego wyjazdu. 

(: (: HUMOR :) :)

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 5
11 12 13 17 6 2 8 6 7 8 9 14

Szkielet ryby Cebrzyk,
baryłka

9

Zagięty gwóźdź
do obrazu

Miasto na trasie
Poznań-Warsz.

14 12 15 4

8

Mieszkaniec Ka-
towic i okolicy

Bita przez króla
Rzymska litera Q

Dawna stolica
Górnej Birmy

3
Ręczny karabin

maszynowy

Myśl przewodnia
Wspólna nazwa
terenu wodnego 10 6

Biała lub alka
Rumuński
samochód 
terenowy 2

16
Włoski święty

stygmatyk
13

Ischias, czyli
......

kulszowa

11

Zwycięski ko-
niec gry w sza-

chy
Lord

angielski
1

7 5
Wiosenne

umieszczanie w
glebie nasion

roślin
Rodzaj

margaryny
17

KrzyŜówka z nagrodami

Mama woła dziecko z po-
dwórka:

- Jaaaaasiu, do doooomu!
- A co? Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!

* * *
Pacjent pyta lekarza:
- Panie doktorze, czy wyleczy

mnie pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trzeba usta-

lić i zlikwidować jej przyczynę.
- Lepiej nie. Żona jest bardzo

przywiązana do naszych dzieci.
* * *

Mężczyzna pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża.

Przecież jeszcze nie ugasił pan ca-
łego pożaru?

- Niech pan z pretensjami
zgłosi się do mojego komendanta.
Ja chciałem pracować na całym
etacie, a on dał mi tylko pół....

Jajka wgniazdkach
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* Jajko dłużej zachowa świe-
żość, jeśli będziemy je przechowy-
wać w lodówce szerszym końcem
do góry.

* Jajka dadzą się bez trudu
obrać, jeśli natychmiast po ugoto-
waniu w solonej wodzie włożymy
je na chwilę do zimnej wody.

* Jeżeli jajko pęknie podczas
gotowania, trzeba natychmiast do
wody dodać nieco octu. Wówczas

białko nie wypłynie.
* Jajka ugotowane na twardo

nie będą miały wewnątrz sinej ob-
wódki, jeśli pogotujemy je 5 minut,
a następne 5 będą leżały w gorą-
cej wodzie.

* Do jajek, które roztrzepujemy
na panierkę, trzeba wlać parę kro-
pel oleju. Panier będzie gęsty i kru-
chy.

O jajku praktycznie

Pomidorom zetnij czapeczki,
wydrąż miąższ, do każdego włóż
po łyżce majonezu. Jajka obierz,
każde z cieńszej strony natnij trzy-
krotnie. W jedno nacięcie włóż po
2 plasterki kiełbasy, w drugie pla-
sterki rzodkiewki i wąsy szczy-
piorku, a w trzecie plastry ogórka
kiszonego. Następnie jajka umieść
w pomidorowych gniazdkach.
Brzegi udekoruj majonezem. Po-
midory ustaw na półmisku.

* Ciasto drożdżowe nie będzie
suche, jeśli zamiast całych jajek
dodamy tylko żółtka, zwiększając
ilość tłuszczu

* Jeśli w kruchym cieście są
grudki wystarczy wlać do niego
parę kropel oleju

* Tortu z polewą nie należy
wstawiać do lodówki. Na skutek
różnicy temperatur polewa może
stracić połysk

* Zbyt wysuszone ciasto mo-
żemy uratować, smarując wierzch
mlekiem i na krótką chwilę wsta-
wiając do piekarnika.

PORADY KUCHENNE


