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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 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: ZABAWY NA ŚNIEGU. Nagrodę - bon na zabieg kosme-
tyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała KATARZYNA STACHOWIAK Z
GRODZISKA. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Za-
chęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upo-
minkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl" oraz magiczny kubek „gmina
Osieczna”.  Na rozwiązania czekamy do 15 kwietnia.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach mo-
żesz się spodziewać pomyślnego
obrotu spraw, zwłaszcza zawodo-
wych. W domu wyjaśnisz stare nie-
porozumienia i święta przebiegną w
rodzinnej atmosferze. Finanse
dobre. 

Byk 20.04-20.05
Życie przyspieszy. Czekają Cię

nowe przygody towarzyskie. W
pracy Twój pomysł okaże się intere-
sujący, więc możesz liczyć na na-
grodę. Skontroluj zdrowie i trochę
wypocznij.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Dopisze Ci dobry nastrój, więc

wreszcie załatwisz ważne sprawy
urzędowe. Nie zwlekaj z nimi. Tuż
przed świętami spodziewaj się nie-
oczekiwanej wiadomości od bliskich.
Zdrowie dobre. 

Rak 22.06-22.07
W pracy nuda Ci nie grozi. Właś-

nie teraz spodziewaj się nowych
zadań i więcej odpowiedzialności. W
uczuciach gorąco. Poznasz kogoś,
kto o tym od dawna marzy. 

Lew 23.07-22.08
Ktoś zdradzi Ci swoje poufne

plany. Będziesz miała okazję dora-
dzić i pomóc. W czasie świąt wypo-
czywaj, bo już w kwietniu czeka Cię
więcej obowiązków. Wyślij kartki do
rodziny. 

Panna 23.08-22.09
Poczujesz się znudzona co-

dziennym życiem. Nie martw się,
gwiazdy mówią o podróży. Może
kogoś poznasz? W finansach trochę
lepiej, ale nie przesadź ze świątecz-
nymi wydatkami. 

Waga 23.09-22.10
Powinnaś nieco złagodnieć i stać

się bardziej wyrozumiała dla innych.
Sama też nie rób trzech rzeczy na -
raz. Pomyśl o wyjściu do kina, do
restauracji, na długi spacer.

Skorpion 23.10-21.11
Kusić Cię będzie to, co zaka-

zane. Prawdopodobnie rzucisz się w
flirt z osobą, która zrobi na Tobie
duże wrażenie. W pracy sukces,
albo podwyżka.

Strzelec 22.11-21.12
Szczęście będzie Ci sprzyjać.

Samotni mają szansę na romans, a
w stałych związkach wiele ciepła. W
święta czeka Cię dużo spotkań z ro-
dziną, także tą dalszą.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie przesadzaj ze świątecznymi

porządkami. Do pomocy poproś do-
mowników. Spodziewaj się wizyty
dawno niewidzianych krewnych. Bę-
dzie okazja do wspomnień.

Wodnik 20.01-18.02
Nie wplątaj się w znajomość z

kimś o trudnym charakterze, bo bę-
dziesz tego żałować. W domu ktoś
bliski poprosi Cię o radę. To was bar-
dzo zbliży. 

Ryby 19.02-20.03
Masz teraz mnóstwo energii,

więc możesz wrócić do swojego za-
wodowego pomysłu. Współpracow-
nicy Ci pomogą. Zwróć uwagę na
kogoś, kto od dawna zabiega o
Twoje względy.

(: (: HUMOR :) :)
Gość do kelnera:
- Dlaczego wasza restauracja na-

zywa się Wielkie Oczy?

- Dowie się pan, gdy przyniosą ra-

chunek.

* * *
- Najlepszym prezentem od ciebie

będą dobre stopnie.

- Oooo, to szkoda, że mi dopiero

teraz to mówisz, tatusiu. Już ci kupiłem

skarpetki.

* **
Komendant policji strofuje swoich

podwładnych:
- Jak mogliście dopuścić do tego,

że wymknął nam się tak groźny ban-

dyta! Przecież rozkazałem wam obsta-

wić wszystkie wyjścia.

- Widocznie wymknął się wejściem,

panie komendancie - odpowiada jeden
z policjantów. 

W święta wielkanocne nie może
zabraknąć jajek. Niemal na każdym
stole znajdują się jajka nadziewane.
Najczęściej są kolorowe, przypra-
wione różnymi smakami, położone na
sosie tatarskim. Zawsze należy jajka
ugotować na twardo, obrać, przekroić
wzdłuż na połówki i wyjąć żółtka. Z
żółtek i dodatkowych produktów przy-
gotowuje się farsz. Tym farszem na-
pełniamy połówki jajek i posypujemy
szczypiorkiem, pietruszką, koperkiem
lub innymi ziołami. Będą pyszne. 

A oto bardzo smaczne farsze:
1/ Przez maszynkę przepusz-

czamy filet śledziowy. Dodajemy do
niego utarte na tarce jabłko oraz ugo-
towanego i utartego ziemniaka.
Drobno kroimy cebulkę i podsmażamy

ją na oleju. Wszystkie składniki mie-
szamy dodając żółtka sól i pieprz.

2/ Drobno kroimy pieczarki i du-
simy je około 15 minut na oleju. Doda-
jemy ugotowane żółtka, łyżkę
majonezu, słodką mieloną paprykę.
Mieszamy.

3/ 30 dag szynki kroimy na małe
kosteczki. Ucieramy trochę żółtego
sera, dodajemy żółtka, łyżkę majo-
nezu, słodką mieloną paprykę. Mie-
szamy. 

4/ Około 8 dag pasztetu drobio-
wego mieszamy z utartymi na tarce
rzodkiewkami. Dodajemy posiekaną
natkę pietruszki, żółtka, sól, pieprz.

5/ 10 dag wędzonej makreli bez
ości i skórki rozgniatamy z żółtkami.
Dodajemy 8 osączonych i drobno po-
krojonych marynowanych podgrzyb-
ków. Mieszamy z 2 łyżkami majonezu,
solą i pieprzem. 
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Niewolnik daw-
nych Słowian

  

Faszerowane jajka

Krzyżówka 
z nagrodą W święta nie brakuje pysznych babek,

mazurków, tortów. Zdarza się jednak,
że chcemy zrobić coś innego i pro-
stego. Oto trzy przepisy na szybki
deser. 

Śliwki w cieście 

Produkty: śliwki suszone, cukier, 
orzechy lub migdały, cynamon albo cze-
kolada. 

Sposób przyrządzenia: Śliwki su-
szone, namoczone w wodzie z cukrem
przez noc, osączone z wody przekroić z
jednej strony, potem wyjąć pestkę, a na
jej miejsce włożyć kawałek orzecha lub
migdała. Następnie macza się je w cie-
ście trochę gęstszym niż na naleśniki,
smaży na maśle i podaje otoczone w
cukrze miałkim z cynamonem lub czeko-
ladą. 

Serowe delicje 

Produkty: 1 kostka półtłustego twa-
rogu, 1/2 kostki masła, 2 budynie wani-
liowe, 3 jajka, 1 śmietana 18%, 
1/2 szklanki cukru, opakowanie biszkop-
tów, delicje pomarańczowe. 

Sposób przyrządzenia: W rondelku
rozpuść masło, nie doprowadzając do
wrzenia. W misce utrzyj twaróg z jajkami,
śmietaną i cukrem, dodaj budynie. Gdy
masa będzie jednolita, dodaj ją do masła,
powoli mieszając doprowadź do zagoto-
wania. Biszkoptami wyłóż blaszkę, wylej
na nie gorącą masę, na wierzch ułóż de-
licje. Wstaw do lodówki, aby ciasto za-
stygło.

Brzoskwinie z twarożkiem

Produkty na 4 porcje: 8 połówek
brzoskwiń z puszki, 20 dag tłustego twa-
rogu, 2 krążki ananasa z puszki, 2 łyżki
rumu, 5 dag orzechów włoskich, gala-
retka z czerwonej porzeczki (lub maliny),
jogurt naturalny, cukier lub miód.

Sposób przyrządzenia: Połówki
brzoskwiń delikatnie wyjmij z puszki, a
następnie dokładnie osącz je z zalewy i
ułóż na talerzykach. Drobno posiekaj
ananasy, po czym zmiksuj je z białym
serem i 2-3 łyżkami jogurtu naturalnego
na gładki krem. Do masy dodaj rum i po-
krojone orzechy włoskie. Następnie przy-
praw ją do smaku cukrem lub płynnym
miodem. Masę nałóż do szprycy i wyciś-
nij na brzoskwinie. Rozpuść galaretkę i
ostudzoną polej owoce. Dowolnie ude-
koruj.

SZYBKI DESER


