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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach bez
reszty zajmą Cię sprawy zawodowe.
Będzie więcej zadań, a dla niektórych
więcej wyjazdów. Zatrzymaj się w tym
pędzie chociaż na święta. Ktoś miły
Cię odwiedzi.  

Byk 20.04-20.05

Problem, z jakim się borykałaś,
nareszcie zniknie. Przed Tobą dobre i
spokojne dni. Nie przesadź ze świą-
tecznymi porządkami. Spodziewaj
się dużego, rodzinnego spotkania.      

Bliźnięta 21.05-21.06

Nie dopuść do przemilczeń i
wszystko natychmiast wyjaśniaj.
Szczera rozmowa zawsze dobrze

robi. Ktoś w pracy potrzebuje Twojego
wsparcia. Finanse lepsze. 

Rak 22.06-22.07

Czeka Cię udany miesiąc. Możesz
liczyć na nowe znajomości lub odno-
wienie tych dawnych. W pracy pewna

ciekawa propozycja. Odpocznij tro-

chę, zwłaszcza tuż przed świętami.
Lew 23.07-22.08

Dobry czas, by wrócić do rodzin-
nych spotkań. W święta będziecie
mogli przegadać niejedną sprawę.
Skontroluj zdrowie i uważaj, by się nie
przeziębić. Zając coś przyniesie. 

Panna 23.08-22.09

Planety sprzyjają pracy i karierze.
Warto wykorzystać ten moment i za-
prezentować własne zawodowe po-
mysły. To może przełożyć się na
wyższe pobory. W miłości trochę za-
wirowań. 

Waga 23.09-22.10

Wkrótce miną rozterki uczuciowe i
zrozumiesz, na kim Ci naprawdę za-
leży. Może nawet razem wybierzecie
się na urlop. W drugiej połowie mie-
siąca spodziewaj się dobrej wiado-
mości. 

Skorpion 23.10-21.11

Staniesz przed problemem natury

finansowej. Nie podejmuj pochopnych

decyzji i poradź się bliskich. W sferze

uczuć będzie naprawdę gorąco. A
święta okażą się wyjątkowe.

Strzelec 22.11-21.12

Spokojnie podejdziesz do spraw,

które kiedyś Cię irytowały. To pomoże
naprawić relację z partnerem. Nie
przesadzaj ze świątecznymi zaku-
pami i gotowaniem. Rodzinka po-

może.
Koziorożec 22.12-19.01

Ktoś poprosi Cię o pomoc. Nie od-
mawiaj. W domu trochę zamieszania
w związku z przyjazdem rodzinki na
święta. Znajdź chociaż dzień na od-
poczynek. Lepsze finanse. 

Wodnik 20.01-18.02

Ostatecznie uporasz się ze

wszystkimi zaległościami. To sprawi,
że będziesz miała więcej czasu dla
siebie. Wybierz się gdzieś choć na
kilka dni. Pod koniec miesiąca miłe
spotkanie.

Ryby 19.02-20.03

Spełni się Twoje marzenie. Przy-
szedł czas na podejmowanie waż-
nych decyzji. Nie zapomnij, że bliscy
chcą się cieszyć Twoim szczęściem.
I skontroluj zdrowie.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Idealne
na święta

Pascha

Składniki: 1 kg tłustego twa-
rogu, 8 żółtek, szklanka cukru
pudru, cukier waniliowy, szklanka

kremówki, 20 dag miękkiego
masła, 40 dag mieszanych bakalii,
skórka starta z cytryny.

Przygotowanie: Twaróg dwu-

krotnie przepuścić przez ma-

szynkę do mielenia. Żółtka ubić na
parze z cukrem pudrem, cukrem

waniliowym i kremówką. Gdy

masa stanie się gęsta, zestawić ją
z kuchenki. Dalej ucierać, dodając
porcję masła. Do masy dodać twa-
róg, opłukane i posiekane bakalie
oraz skórkę z cytryny. Sitko wyło-
żyć złożoną gazą. Przełożyć na nie
masę, przykryć wolnymi rogami

gazy, a potem talerzykiem. Odsta-

wić do lodówki na 8 godzin. Przed
podaniem deser wyjąć na półmi-

sek i udekorować.

Mazurek

Składniki: 1/4 kg mąki tortowej,
3/4 kostki masła, 1 jajko, 7 łyżek
cukru pudru, 1/2 szklanki posieka-

nych orzechów, 1 szklanka rodzy-

nek, skórka starta z 1 pomarańczy,
1/2 litra kremówki, 1/2 szklanki

cukry pudru.

Przygotowanie: Mąkę przesiać,
dodać 7 łyżek cukru pudru, wbić
jajko, dołożyć zimne masło. Siekać
i zagniatać ciasto. Rozwałkować je
na placek grubości ok. 1/2 cm.

Przełożyć do prostokątnej blachy i
gęsto nakłuwać widelcem. Piec 30
min w temperaturze 170 st. C.

Ubić kremówkę z 1/2 szklanki
cukru pudru, połowę wyłożyć na
zimne ciasto. Posypać bakaliami i
skórką. Nałożyć resztę śmietany.

Dekorować w ulubiony sposób, np.
kolorowymi pisakami cukrowymi.

Wstawić do lodówki na dobę. 

Święta na słodko

(: HUMOR :)
- Cześć tato - mówi syn do ojca

informatyka, wchodząc do miesz-

kania. - Wróciłem.
- Cześć synu. Gdzie byłeś? -

pyta ojciec, nie odrywając oczu od

komputera.

- W wojsku, tato.

xxx

Rok 2020. Na stację benzy-

nową podjeżdża samochód. Wy-

siada z niego przeciętnie ubrany

facet i mówi do pracownika:

- Do pełna poproszę.
- Ooo! Pan to chyba w totka wy-

grał!

Kulki jajeczne

Składniki: 6 jajek, 1 łyżeczka
drobno pokrojonej cebuli, 1/2

szklanki posiekanej chudej szynki

(np. z indyka), 1/4 szklanki majo-

nezu, orzeszki solone z puszki, sa-

łatka. 
Przygotowanie: Gotujemy jajka,

studzimy i obieramy. Trzemy na

tarce lub drobno siekamy. Mie-

szamy z cebulą, dodajemy szynkę
i majonez. Z powstałej masy for-

mujemy kulki wielkości orzecha
włoskiego. Obtaczamy je w drobno
posiekanych słonych orzeszkach.
Liście sałaty myjemy i dokładnie
osuszamy papierowym ręczni-
kiem. Układamy na półmisku, a na
nim kulki jajeczne. Wkładamy do

lodówki, by kulki lekko zastygły.
Przed podaniem dekorujemy wed-

ług upodobań. 
Jajka marynowane

Składniki: 15 jajek, duża czer-
wona cebula, dwie łyżki octu, 3
łyżki soli, łyżeczka jagód jałowca,
3 liście laurowe, 2 łyżeczki ziaren
gorczycy, 2 łyżeczki ziaren piep-
rzu. 

Przygotowanie: Jajka gotujemy

na twardo. Zalewamy na chwilę
zimną wodą, studzimy. Wyjmu-

jemy, lekko tłuczemy skorupki. Ce-
bulę obieramy i kroimy w cienkie

krążki. Jajka w popękanych sko-
rupkach wkładamy do dużego
słoika. Zagotowujemy 3/4 litra

wody z dodatkiem octu. Do zalewy

dodajemy sól, jagody jałowca, li-
ście laurowe, ziarna gorczycy,
pieprzu i krążki cebuli. Marynatą
zalewamy jajka w słoiku - wle-
wamy taką ilość, aby były całkowi-
cie przykryte. Słoik zakręcamy i

odstawiamy w chłodne miejsce na
minimum 2 dni. Jajka wyjmujemy z

marynaty, osuszamy, obieramy i

kroimy na cząstki. Wykładamy na

talerz i dekorujemy. 

Aby rozwiązać krzyżówkę należy w poziome rzędy wpisać znaczenie słów,
a potem z odpowiednich liter od 1 do 18 ułożyć hasło. Prawidłowe hasło
nalezẏ przesłac ́ pod adresem redakcji lub na e-mail:

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

przednie hasło brzmiało: MARCOWE SŁOŃCE. Nagrode ̨wygrała Patrycja

Kowalska z Kąkolewa. Jest do odbioru 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 rea-

lizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania czekamy do 15 kwietnia.

1. Rządy satrapy

2.Zbiornik na zboże 

3. Podniośle o wielkiej chwale 

4. Długotrwały ogień artyleryjski

5. Komasacja gruntu 

6. Roślina nadwodna 

7. Okropność, koszmar

8. Niejeden na rabatce

9. Rodzaj farby

10.Tekst od wcięcia

11. Obchodzi imieninny 28 IX
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