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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Szanuj swój czas. Nie daj się na-
mówić na pomysły, z powodu których
będziesz miała dużo pracy i niewiele
pieniędzy. Poświęć więcej uwagi uko-
chanej osobie. Uważaj za kierownicą.  

Byk 20.04-20.05
W Twoim związku zapanuje zro-

zumienie i szczerość. Samotnym
Bykom przybędzie adoratorów. Pilnuj
ważnych spraw terminowych i urzę-
dowych. Wypoczywaj, nie kumuluj w
sobie stresu.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Możesz odetchnąć, bo nikt nie bę-

dzie Ci wchodził w drogę. W pracy
nawiążesz korzystne znajomości, a w
domu znajdziesz oparcie partnera.
Nie lekceważ sygnałów o złym sa-
mopoczuciu.

Rak 22.06-22.07
Chętnie zajmiesz się rodzinnymi

sprawami. Policz pieniądze i zasta-
nów się, na czym możesz zaoszczę-
dzić. Zadbaj o kondycję. Poprawisz
swoją odporność, gdy będziesz się
więcej ruszać.

Lew 23.07-22.08
Gwiazdy sprzyjają romantycznym

przygodom. Może to czas na wyjazd
i nowe znajomości. W pracy nie lek-
ceważ uwag szefa, choćby nie były
Ci na rękę. Skontroluj zdrowie. 

Panna 23.08-22.09
Masa obowiązków domowych i

rodzicielskich sprawi, że inne sprawy
odłożysz na później. W drugiej poło-
wie miesiąca przytłoczą Cię zadania
zawodowe. Ale będzie też szansa na
więcej gotówki.

Waga 23.09-22.10
Jeśli jesteś samotna, Twoje serce

mocniej dla kogoś zabije. W stałych
związkach dużo czułości. W pracy
trochę zmian, nie będą to jednak
zwolnienia. Uważaj w podróży.

Skorpion 23.10-21.11
Masz niespożyte pokłady energii,

warto więc to wykorzystać. Zapropo-
nuj bliskim czynny wypoczynek, nie-
koniecznie wyjazd. Gwiazdy wróżą
niespodziewaną gotówkę. 

Strzelec 22.11-21.12
Czeka Cię dużo więcej obowiąz-

ków. Działaj planowo, bez zbędnego
pośpiechu. W miłości licz się z cu-
dzymi uczuciami i nie złość się na
ukochaną osobę z byle powodu.
Ciesz się drobiazgami.

Koziorożec 22.12-19.01
Przed Tobą miłe niespodzianki to-

warzyskie. Poznasz ciekawych ludzi.
Pod koniec miesiąca spodziewaj się
nieoczekiwanej wizyty. Ktoś bardzo
na nią czeka.

Wodnik 20.01-18.02
Zadbaj bardziej o partnera i

dzieci. Nie zawsze praca zawodowa
może zastąpić wszystko. Odpocznij,
pomyśl o sobie. Oczekuj też dobrej
wiadomości związanej z Twoimi ma-
rzeniami.

Ryby 19.02-20.03
Ktoś z przeszłości odezwie się i

wyjaśni problemy, które was poróż-
niły. Nie odtrącaj wyciągniętej ręki.
Nowa miłość tuż-tuż. W stałych
związkach bardziej gorąco. 

(: (: HUMOR :) :)

Nauczycielka pyta się klasy:
- Dzieci, kto w waszej rodzinie

jest najstarszy?
- U mnie dziadek.

- W mojej rodzinie babcia.
- Pra - pra - pra - prababcia.

- To niemożliwe!
- Dla - dla - dla - czego?

***
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Wiesz, mój Romek prawie mi

się wczoraj oświadczył
- Jak to prawie?

- No tak na 50 procent.
- Czemu na 50 procent.
- Zapytał: “Wyjdziesz?“.

***
Mówi żona do męża:

- Kochanie, sprawmy sobie wy-
śmienity weekend!

- Cudowny pomysł moja droga,
do zobaczenia w poniedziałek. 

***
- Co mówi Kubica po wyścigu?

- Jak wypadłem?

Składniki: 40 dag ziemniaków, 1
puszka moreli, 7 jajek, 25 dag
miodu, sok i skórka z 1 cytryny, 15
dag mielonych migdałów, 5 dag
tartej bułki, 3 łyżeczki proszku do
pieczenia, szczypta soli, 10 dag
płatków migdałowych, tłuszcz i
tarta bułka do przygotowania bla-
chy. 

Sposób przygotowania: Ziem-
niaki obierz, opłucz, gotuj 20 minut
w posolonej wodzie. Potem od-
cedź i jeszcze ciepłe zetrzyj. Odłóż
do wystudzenia. Morele osącz z
zalewy. Jajka rozbij, oddziel żółtka
od białek. Białka włóż do lodówki.
Żółtka dobrze utrzyj z 20 dag
miodu oraz sokiem i skórką z cyt-
ryny. Kiedy masa będzie puszysta,
porcjami domieszaj ziemniaki,
mielone migdały oraz tartą bułkę i
proszek do pieczenia. Zmiksuj.
Białka ubij na sztywno, delikatnie
dodaj do ciasta. Blachę posmaruj
tłuszczem. Oprósz tartą bułką. Na
spodzie rozsmaruj ciasto. Ułóż na
nim morele. Owoce lekko wciśnij w
masę. Piecz je 35 minut w 175
stopniach. Posmaruj resztą miodu
i posyp płatkami migdałów. 

Pyszny placek
ziemniaczany

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Kwiatostan żyta
2. Nośność masowca
3. Klejnocik
4. Wiano
5. Skrzydlaty kleptoman
6. Ludowa pieśń ukraińska
7. Kość chroniąca staw kolanowy
8. Jeszcze nie sędzia

9. Z Wagą i Lwem
10. Skromny z nazwiska aktor
11. Wcięcie w tekście
12. Bluza z płótna
13. Kamil Stoch
14. Popisywanie się odwagą
15. Do uwicia
16. Staje w wyborcze szranki 
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-
mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania).
Poprzednie hasło brzmiało: GWIAZDKA W ZAŚNIEŻONEJ SCENERII.
Nagroda trafia do Magdaleny Stawińskiej z Kąkolewa. Jest do odbioru
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do prze-
syłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania magiczny
kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na
rozwiązania czekamy do 15 lutego.

Rozwiązanie krzyżówki z pizzą powstanie po wpisaniu haseł do dia-
gramu. Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu Pizzerii Diabolo w
Osiecznej. Na rozwiązanie czekamy do 15 lutego 2016 roku. Hasło po-
przedniej krzyżówki brzmiało: Nowy Rok. Poprawne rozwiązanie przesłała i
otrzymuje talon Nikola Jakubowska z Drzeczkowa. Gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór bonu do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, biur nr 7.

KRZYŻÓWKA Z PIZZĄ
1. ma 4 równe boki

2. obok pana

3. wierzchnie ubranie

4. król zwierząt

5. na włosach lub na mankiecie

6. nazwa chóru z Osiecznej

7. drugi miesiąc roku

8. Adam, poeta

9. drobina chleba

10. w otoczeniu króla


