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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13 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: BOŻE NARODZENIE W ŚNIEGU . Nagrodę - bon na zabieg

kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Ewa Konieczna z Wojnowic. Bon do
odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyła-
nia rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 15 lutego.  
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przed Tobą wyjątkowo udany mie-
siąc. W pracy wszystko ułoży się znako-
micie. Ale najciekawiej będzie w życiu
towarzyskim. Spotkasz dawnych przyja-
ciół, będzie zabawa i wspomnienia.
Zdrowie dobre.

Byk 20.04-20.05
Możesz liczyć na finansowe powo-

dzenie. Być może otrzymasz propozycję
nowej pracy albo przynajmniej nowych
zajęć. Wystrzegaj się jednak tak zwa-
nych dobrych rad. Nie wszyscy są Ci
życzliwi. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje myśli krążyć będą wokół

spraw sercowych. Od dłuższego czasu
ktoś jest bardzo Tobą zainteresowany.
Nie unikaj spotkań i rozmów. Czas, byś
trochę odpoczęła.

Rak 22.06-22.07
W najbliższych tygodniach mogą po-

jawić się gorsze chwile, podczas których
dokuczać Ci będzie brak zrozumienia i
niepokój. Zastanów się nad przyczyną
takiego stanu rzeczy. Więcej odpoczy-
waj i dziel się obowiązkami. 

Lew 23.07-22.08
Staniesz przed szansą spełnienia

jednego ze swoich marzeń. Nie rezygnuj
z tego. Pod koniec miesiąca możesz
oczekiwać dobrej wiadomości od kogoś
bliskiego. Będziesz szczęśliwa. 

Panna 23.08-22.09
Po słabszym okresie nadchodzi

upragniona odmiana. Wszystko, czego
się dotkniesz, zakończy się sukcesem.

No i towarzysko zabłyśniesz. Dbaj jed-
nak o kondycję, bo może dopaść Cię
grypa. 

Waga 23.09-22.10
Zrób wszystko, by atmosfera w

związku była znowu bardzo dobra.
Szkoda czasu na kłótnie. W finansach
bądź ostrożna, nie zaciągaj kredytów i
nie ryzykuj. Zdrowie w normie. 

Skorpion 23.10-21.11
Najbliższe dni niosą powodzenie w

każdej dziedzinie życia. Musisz jednak
na to solidnie zapracować. Nie odrzucaj
propozycji zawodowych i towarzyskich.
Skontroluj zdrowie.

Strzelec 22.11-21.12
Sprawy zawodowe mogą się trochę

zagmatwać. Dlatego trzeba być bardziej
aktywnym oraz kreatywnym i nie bać się
zmian. W uczuciach stabilizacja i pełnia
szczęścia. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zrezygnuj z niektórych przyjemności

i bardziej zaangażuj się w sprawy ro-
dzinne i obowiązki domowe. Jesteś po-
trzebna bliskim. W pracy spodziewaj się
pewnych zmian. 

Wodnik 20.01-18.02
Możesz teraz nie mieć czasu na

spotkania towarzyskie. Pochłoną Cię
sprawy zawodowe, bo w firmie będzie
trochę niepokoju. Wszystko skończy się
dobrze. Zaplanuj urlop na luty.

Ryby 19.02-20.03
Nie zwracaj uwagi na drobne niepo-

wodzenia i wytrwale realizuj swoje za-
mierzenia. Szybko zauważysz pierwsze
efekty. W uczuciach coś niezwykłego.
Może będzie to miłość na życie.  

Dyrektor oznajmia sekretarce:
- Podaję się do dymisji, pani

Krysiu.

- O matko! A kto przydzie na

pana miejsce?

- Kto? Z pewnością jakiś bał-

wan.

- O matko! - wzdycha sekre-

tarka. - Znowu?

* * *
- Cześć Zenek, skąd dzwonisz,

bo mi się numer nie wyświetla.

- Z domofonu, idioto!

Podczas sesji egzaminacyjnej
do pokoju wykładowcy wkracza
dwóch studentów i podaje indeksy
do podpisu. Profesor zadaje dwa
pytania.

- Proszę odpowiedzieć, jak ja

się nazywam i z czego jest ten eg-

zamin?

Studenci zrobili zdziwioną minę
i mówią do siebie:

- Kurcze, a mówili, że z niego

taki luzak...
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Zapiekanka

Składniki: 16 dużych pieczarek, 4
łyżki masła, 2 ząbki czosnku, 5 dag żół-
tego sera, pół cytryny, natka pietruszki, 1
łyżka oleju, sól, pieprz.
Sposób wykonania: Cytrynę do-

kładnie wyszoruj, sparz wrzątkiem. Z jej
skórki zetnij cienkie wiórki. Pieczarki
oczyść, dokładnie opłucz, osusz, odetnij
nóżki. Kapelusze obficie skrop sokiem z
cytryny. Ząbki czosnku obierz, jeden po-
krój w plasterki, drugi przepuść przez
praskę. Masło utrzyj ze zmiażdżonym
czosnkiem i połową wiórków. Dopraw
solą i pieprzem. Pieczarki ułóż w żarood-
pornym naczyniu natłuszczonym olejem.
Na każdą połóż trochę aromatycznego
masła. Posyp je odrobiną startego sera,
pozostałymi wiórkami ze skórki cytryny i
posiekaną natką pietruszki. Przykryj,

wstaw do piekarnika nagrzanego do temp.
200 st.C i piecz ok. 20 min. Podawaj na
przystawkę ze świeżą bagietką lub grzan-
kami. 

Krokiety

Składniki: 1 szklanka mąki, 2 szklanki
mleka, 3 jajka, olej, 1 szklanka tartej bułki,
sól, pieprz. Na farsz: 75 dag pieczarek, 1
cebulka, 2 łyżki masła, 1 jajko, oregano,
sól, pieprz.
Sposób wykonania: Z mąki, mleka, 2

jajek i szczypty soli rozmieszaj ciasto na-
leśnikowe. Usmaż cienkie naleśniki. Pie-
czarki oczyść, drobno posiekaj. Cebulę
obierz, pokrój w drobną kostkę. Cebulę i
pieczarki przesmaż na maśle, podduś. Do-
praw solą i pieprzem, wystudź. Wymieszaj
z 1 jajkiem. Farsz wykładaj na naleśniki,
uformuj krokiety. Obtaczaj je w tartej bułce
i smaż na patelni na średnio rozgrzanym
oleju. Podawaj np. do czerwonego barsz-
czu.

DANIA Z PIECZAREK


