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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 16 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi roz-
losujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: CZEKAMY
NA WIOSNĘ. Nagrodę niespodziankę wylosowała Sabina Jakubowska z
PopowaWonieskiego. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta
i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 kwietnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach uważaj na
sprawy urzędowe i zwolnij tempo, by nie
popełnić żadnego błędu. W drugiej poło-
wie miesiąca czeka cię wiele spotkań to-
warzyskich i rodzinnych. Czas byś
skontrolował zdrowie.

Byk 20.04-20.05
W marcu możesz liczyć na drobne, wio-
senne niespodzianki, które umilą ci co-
dzienność. Lepsze będą też finanse, ale
pamiętaj, że nie wszystko można kupić.
Zauważ, że ktoś wręcz szaleje za tobą.

Bliźnięta 21.05-21.06
W związku mogą pojawić się małe
chmurki, więc warto porozmawiać z part-
nerem.Wszystkie wątpliwości rozwiążcie
jeszcze przed świętami. Bo przy wielka-
nocnym stole musi być pogodnie. Spo-
dziewaj się wielu gości.

Rak 22.06-22.07
Nie nastawiaj się na nowe znajomości.
Dużo radości dadzą Ci rodzina i przyja-
ciele. Warto też kilka dni odpocząć od za-
wodowych obowiązków. I koniecznie
częściej korzystaj z wiosennych space-
rów.

Lew 23.07-22.08
Przed tobą przyjemny rozgardiasz. Doty-
czy to zwłaszcza spraw domowych, bo
na święta przyjedzie wielu gości. Wcześ-
niej pomyśl o sobie, fryzjer, kosmetyczka,
może nowy ciuch? Finanse pozwolą ci
poszaleć.

Panna 23.08-22.09
Masz ostatnio wahania nastrojów, ale po-
staraj się nie załamywać byle czym.
Wiosna sprzyja poszukiwaniom bratniej
duszy. Poznasz kogoś niezwykle intere-
sującego. Może to będzie partner na
życie?

Waga 23.09-22.10
Bądź bardziej wyrozumiała i pozwól
innym popełniać błędy. Sama nie trzymaj
uczuć na wodzy, powiedz ukochanemu o
miłości. Nie przejadaj się w święta, bo za-
szkodzisz figurze. Finanse w normie.

Skorpion 23.10-21.11
Miło będzie zwolnić nieco tempo, zrobić
przerwę w pracy, zobaczyć rodzinę. I nie
daj się skusić ryzykownym przedsięwzię-
ciom. Wszystkie nowe plany realizuj
ostrożnie. Zdrowie dobre.

Strzelec 22.11-21.12
Niech święta cię nie rozleniwią, bo
szkoda coś przegapić. Nastawiaj ucha na
dobre wiadomości. Gwiazdy mówią, że
ktoś zaoferuje ci pomoc w znalezieniu
nowej pracy. Nie wydawaj wszystkich
pieniędzy.

Koziorożec 22.12-19.01
Masz mnóstwo energii i jesteś dobrze
zorganizowany. Wokół Ciebie sporo cie-
kawych osób. Może ktoś wpadnie ci w
oko? W pracy więcej obowiązków, ale i
więcej pieniędzy. Po świętach czekaj na
dobrą wiadomość.

Wodnik 20.01-18.02
Wkrótce możesz poczuć się mile zasko-
czona ciepłym gestem osoby, której nie
podejrzewałaś o zainteresowanie. Sko-
rzystaj z zaproszeń i wspólnych space-
rów. Postaraj się też znaleźć dodatkowe
zarobki. Pieniądze będą ci bardzo po-
trzebne.

Ryby 19.02-20.03
Tę Wielkanoc zapamiętasz jako nie-
zwykłą. Bliscy sprawią Ci prawdziwą nie-
spodziankę. A w pracy zapowiadają się
zmiany, może nawet zarejestrujesz swoją
firmę? Czekaj na ważny list.
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Na świąteczny stół
Indyk w kaparach
Jeśli do stołu zasiada kilka osób,

trzeba kupić około 1,5 do 2 kg in-
dyka. Mięso tniemy na kawałki
(plastry grubości 2-3 cm), solimy,
pieprzymy i obtaczamy w jajku oraz
w tartej bułce (jak na kotlety). Tak
przygotowanego indyka obsma-
żamy z obu stron, by się przyrumie-
nił. Do dużego rondla lub patelni
wlewamy olej a potem dodajemy: 2
ząbki rozgniecionego czosnku, pę-
czek pokrojonej pietruszki, pomi-
dory z 2 puszek (bez soku), pół
słoika kaparów (także bez zalewy),
szczyptę oregano, 1 kostkę roso-
łową z kury. Wszystko mieszamy i
na wierzch kładziemy podpieczone
wcześniej mięso. Potrawę trzeba
przykryć i smażyć na bardzo małym
ogniu około 30-40 minut. Koniecz-
nie musimy uważać, by danie się
nie przypaliło. Można mieszać i
lekko podlewać wrzącą wodą. Po-
dawać z bagietką.

Rogaliki drożdżowe
Jeden z naszych czytelników

przesłał nam przepis na pyszne ro-
galiki. Są bardzo proste i szybkie w
wykonaniu. A do tego cudownie
pachną i jeszcze lepiej smakują.
Gwarantujemy, bo spróbowaliśmy.

2,5 szklanki mąki, 1 kostka mar-
garyny, 2 jaja, 10 dag drożdży, 1
łyżka cukru.

Z wszystkich składników wyra-
biamy ciasto, wałkujemy i wykra-
wamy krążki, nadziewamy
powidłami, masą makową lub jabł-
kami – jak kto woli. Pieczemy ok 15
min. temp. 170 stopni.

Przez pustynię idą dwa koty. W
pewnym momencie jeden mówi do
drugiego:

- Nie ogarniam tej kuwety.
* * *

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Twój mąż pamięta datę wa-

szego ślubu?
- Na szczęście nie.
- Na szczęście?
- Wspominam mu o rocznicy

kilka razy w roku i zawsze dostaję
coś fajnego!

* * *
Lekarz: - Nie rozumiem, dla-

czego mam panu zapisać środki
nasenne, skoro pół nocy przesia-
duje pan w barze....
- To nie dla mnie, to dla mojej

żony! * * *
Do weterynarza dzwoni telefon.
- Panie doktorze, naszą Misię

ukąsiła pchła!
- A to pies czy kot?
- Owad, panie doktorze, owad!

KrzyŜówka z niespodzianką

Przedświąteczne porządki
Jeśli więc mamy kłopot z umy-

ciem wysokiego wąskiego wazonu,
wystarczy posłużyć się ryżem.Wrzu-
camy kilka łyżek ryżu do naczynia i
zalewamy go ciepłą wodą z dodat-
kiem płynu do mycia. Potrząsamy
wazonem przez kilka minut. Ryż za-
działa jak szczotka.

A kiedy chcemy, by na świątecz-
nym stole pięknie lśniły sztućce po-
winniśmy wykąpać je w roztworze
soli. Do miski trzeba włożyć folię alu-
miniową, nalać ciepłej wody i dodać
sporą garść soli. W tym roztworze
zanurzyć sztućce na godzinę,
a potem spłukać je i wypolerować.

Dziś proponujemy naszym czytelniczkom kilka domowych sposobów na
pozbycie się kłopotliwych zabrudzeń. Każda z nas chce przecież by
święta były nie tylko rodzinne, ale i wiosenne.

Przypalony tłuszcz z kuchenki i
piekarnika bez trudu usuniemy pastą
zrobioną z tabletki do zmywarki i
wody. Taką papkę nakładamy na
tłuste osady na około 5 minut. Gdy
zacznie rozpuszczać brud, lekko po-
cieramy nawierzchnię miękką gąbką.
Całość zmywamy i polerujemy.

Poplamiony dywan uda się wy-
czyścić solą. Do miski wsypujemy
tyle soli, aby przykryć nią zabru-
dzone miejsca. Sól lekko skrapiamy
wodą i nakładamy grubą warstwą na
włosie dywanu. Kompres zosta-
wiamy aż wyschnie, a potem sól za-
miatamy i resztki usuwamy
odkurzaczem.


