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Rozwiązanie krzyżówki z pizzą powstanie po ułożeniu haseł z rozsypa-
nych liter, wpisaniu ich do diagramu, a następnie przeniesieniu oznaczonych
liter do diagramu poniżej. Dla ułatwienia dodamy, że hasła tworzą nazwy miejs-
cowości z naszej gminy. Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu Pizzerii
Diabolo w Osiecznej. Na rozwiązanie czekamy do 15 kwietnia 2016 roku.
Hasło poprzedniej krzyżówki brzmiało: Wielkanoc w marcu. Poprawne roz-
wiązanie przesłała i talon otrzymuje Iwona Ratajczak z Łoniewa. Gratulu-
jemy i zapraszamy po odbiór bonu do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej,
biuro nr 7.

KRZYŻÓWKA Z PIZZĄ

Dziś kolejna układanka. Aby rozwiązać hasło, wystarczy wpisać hasła
do krzyżówki. Hasło powstanie po wpisaniu oznaczonych cyframi liter do
diagramu. Prawidłowe hasło nalezẏ przesłac ́pod adresem redakcji lub na
e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszka-
nia). Poprzednie hasło brzmiało: MARCOWE SŁOŃCE. Nagroda trafia do
Malwiny Kozłowskiej z Ziemnic. Jest do odbioru w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań
krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - do realizacji
w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 15 kwietnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Na Twojej drodze pojawią się
przeszkody, których pokonanie będzie
wymagało nie lada wysiłku. Na szczę-
ście nie zostaniesz z tym sama. Tuż
przed świętami możesz spodziewać
się ważnej przesyłki. Dobre zdrowie. 

Byk 20.04-20.05
W związku poczucie bezpieczeń-

stwa i stabilizacji. W pracy trochę wię-
cej zadań, ale dla całego zespołu.
Poradzicie sobie. Nie przesadzaj z
wiosennymi porządkami. Twój orga-
nizm wymaga odpoczynku.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Dużo obowiązków domowych i

spraw rodzinnych. Nie bierz wszyst-
kiego na siebie. W okresie świąt
czeka Cię mnóstwo spotkań, także z
osobami, których dawno nie widziałaś.
Zadbaj o zdrowie.  

Rak 22.06-22.07
Będzie Ci się dobrze wiodło. Mo-

żesz liczyć na korzystne zbiegi oko-
liczności, zwłaszcza w pracy. Single
spotkają interesujące osoby. To może
być początek miłości. Warto trochę
oszczędzać.  

Lew 23.07-22.08
Zajmij się sobą, nie bierz odpo-

wiedzialności za innych. W czasie
świąt odpocznij, może wyjedź na kilka
dni. Oczekuj też dobrej wiadomości
od kogoś bardzo ważnego.

Panna 23.08-22.09
Łatwo dogadasz się z rodziną. Bę-

dziesz cieszyć się uznaniem i miłością
bliskich. W pracy nie odmawiaj po-
mocy współpracownikom. Ktoś bar-
dzo liczy na Twoje wsparcie.

Waga 23.09-22.10
Pewna osoba z dalszego otocze-

nia zechce nawiązać z Tobą bliższą
znajomość. Być może to początek
przyjaźni. W finansach znaczna po-
prawa. Strzeż się wirusów.  

Skorpion 23.10-21.11
Znajdź więcej czasu dla partnera.

Rozmowy i bliskość mogą zażegnać
spory. Zaproś rodzinę na święta. Bę-
dzie okazja do wspomnień. Uważaj w
czasie podróży.

Strzelec 22.11-21.12
Masz szansę spełnić marzenia o

wielkim uczuciu. Nie myśl o tym, co
było, tylko śmiało szukaj nowej miło-
ści. Może jest tuż-tuż. Porozmawiaj z
szefem o podwyżce. 

Koziorożec 22.12-19.01
Koniec z nudą. Potraktuj najbliż-

sze tygodnie jako okazję do nawiązy-
wania nowych znajomości. Idź na
imprezę, wyjedź na weekend, umów
się z przyjaciółmi. Finanse dobre.  

Wodnik 20.01-18.02
W najbliższym czasie zajmiesz się

przede wszystkim sprawami zawodo-
wymi. Nie będzie łatwo, ale potem bę-
dziesz mogła liczyć na podwyżkę.
Ktoś chce Cię poznać.

Ryby 19.02-20.03
Dobre dni dla Twojego portfela.

Nieoczekiwany przypływ gotówki po-
zwoli Ci uregulować wszystkie zale-
głości. Tuż po świętach ciekawa
propozycja wyjazdu.

(: (: HUMOR :) :)

Pani pyta Jasia:
- Kiedy odrabiasz zadanie do-

mowe?

- Po obiedzie.

- To czemu nie masz odrobio-

nego zadania?

- Bo wczoraj nie jadłem obiadu.

***
Ojciec Romka pyta synka:
- Co chcesz, żebym ci podaro-

wał na urodziny?

- Kluczyk od szafki, w której

chowasz słodycze. 

Składniki: 100 g masła, 5

łyżek cukru, 1 szklanka mąki +

do posypania stolnicy, 1 opako-

wanie cukru o smaku migdało-

wym, 1 jajko, gotowy biały lukier,

motylki z masy cukrowej do de-

koracji. 

Przygotowanie: 100 g schło-
dzonego masła, 5 łyżek cukru, 1
szklankę mąki, 1 opakowanie
cukru o smaku migdałowym oraz
1 jajko przełożyć do miski i do-
kładnie zagnieść. Przygotowane
ciasto wstawić do lodówki na 30
min. Po tym czasie je rozwałko-
wać na stolnicy posypanej mąką.
Z płata wycinać ciasteczka za
pomocą foremek, np. w kształcie
jajka lub kwiatka. Ciasto przeło-
żyć na wyłożoną pergaminem
blachę. Piec przez 10 - 12 min w
temp. 180 stopni. Ciastka ostu-
dzić, polukrować i ozdobić cu-
krowymi motylkami. 

Ciasteczka
wielkanocne

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Z fiakrem na koźle
2. Talarek cytryny
3. Bohater westernu
4. Obok posła
5. Automatyczny kasjer

6. Zbiór zasuszonych roślin
7. Futrzana pelerynka
8. Dojrzewa w sadzie
9. Kamienna z Wieliczki
10. Hałda
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CHRZANOWO - JAJECZNY
Do wędlin, serów: 4 jajka na

twardo pokroić, wymieszać z 4
łyżkami chrzanu, 4 łyżkami śmie-
tany 18 % doprawić cukrem, solą
i pieprzem. 

ŻURAWINOWY
Do mięs, wędlin: 40 dag żura-

winy gotować 25 minut z 4 goź-
dzikami, 5 dag cukru, skórką i
sokiem z pomarańczy oraz 120
ml słodkiego wina.
MUSZTARDOWO - MIODOWY

Do serów, jajek: 2 łyżki musz-
tardy francuskiej wymieszać z 3
łyżkami śmietany 18%, łyżką
miodu, skórką z 1/2 cytryny i
szczyptą kurkumy.

Sosy na 
świąteczny stół
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