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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Najwyższy czas przestać kalkulo-
wać i ruszyć za głosem serca. Może
teraz warto powiedzieć „tak”. W pracy
więcej obowiązków, nie zapominaj, że
masz też przyjaciół i rodzinę. Skon-
troluj zdrowie. 

Byk 20.04-20.05
Nie zawiedziesz przyjaciół, którzy

poproszą Cię o pomoc. Przy okazji
odnowisz też stare znajomości. Za-
planuj kilka dni urlopu. W drugiej po-
łowie miesiąca spotka Cię coś bardzo
miłego.        

Bliźnięta 21.05-21.06
Zajmiesz się naprawianiem tego,

co działa źle. Przy podejmowaniu de-
cyzji posłuchaj rady przyjaciół. W ro-
dzinie zapowiada się kilka spotkań,
które mogą zmienić coś w Waszej co-
dzienności. Dobre finanse. 

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię udany miesiąc. Przede

wszystkim będziesz miała czas, by
zająć się sobą. Uda Ci się wyjazd i
bardzo korzystne zakupy. Oczekuj
wiadomości od dalszej rodziny.  

Lew 23.07-22.08
Wkrótce możesz liczyć na suk-

cesy w pracy. Być może będzie nawet
podwyżka. W domu nieco zamiesza-
nia z dziećmi, ale wszystko skończy
się dobrze. Skorzystaj z zaproszenia
na imprezę.

Panna 23.08-22.09
Znajdź czas na romantyczne spot-

kania. Ty i Twój partner tego potrze-
bujecie. W pracy postaw na większą
samodzielność. Zrób sobie zaległe
badania kontrolne, nie bagatelizuj
przemęczenia.

Waga 23.09-22.10
Chyba znalazłaś tego jedynego.

To więcej niż zauroczenie, więc nie
lekceważ uczucia. Spróbuj zagrać w
jakąś loterię, gwiazdy wróżą szczę-
ście. Odezwij się do pewnego Lwa.

Skorpion 23.10-21.11
Zbliżają się dobre dni na życie to-

warzyskie. Będą spotkania, imprezy,
wyjazdy. Z części z nich warto sko-
rzystać. Ale uważaj na wydatki, pie-
niądze będą Ci potrzebne na pewien
ważny projekt. 

Strzelec 22.11-21.12
Dobry czas dla wszystkich par: i

małżeństw, i narzeczonych. Warto
razem wybrać się na kilka dni urlopu.
W pracy lepsze dni, a w perspektywie
większe pieniądze.

Koziorożec 22.12-19.01
Wyjaśnij nieporozumienia w

pracy, bo sprawa przerodzi się w kon-
flikt. W domu czekają Cię zmiany -
może remont, może przeprowadzka.
Zwróć uwagę na kogoś, komu na
Tobie bardzo zależy.

Wodnik 20.01-18.02
Planety sprzyjają współpracy z

ludźmi. Dobrze układać Ci się będą
kontakty w pracy. Poznasz też bardzo
interesującą osobę. Oczekuj wiado-
mości od dalszej rodziny.

Ryby 19.02-20.03
W miłości nie będzie nudno. Uni-

kaj jednak romansów w pracy. Zajmij
się zawodowymi zaległościami, zanim
urosną do dużego problemu. Możesz
liczyć na poprawę sytuacji finansowej.

(: (: HUMOR :) :)
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy

używamy wielkich liter?

- Kiedy mamy słaby wzrok!

***
- Powtórzmy tabliczkę mnoże-

nia - mówi ojciec do syna. - Na

pewno wiesz, że dwa razy dwa jest

cztery, a ile to będzie sześć razy

siedem?

- Tato, dlaczego ty zawsze re-

zerwujesz dla siebie łatwiejsze

przykłady?!

***
Na urodzinach informatyka

znajomy daje mu prezent. Jubilat
otwiera, patrzy, a tam pendrive. Po
chwili mówi:

- Dziękuję za pamięć.

***

Przychodzi mężczyzna do res-
tauracji i pyta kelnera:

- Mam 20 złotych. Co pan po-

leca?

A kelner na to:
- Inną restaurację.
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Krzyżówka z nagrodą

BROKUŁOWA
Składniki: 1 duży brokuł, 1

puszka groszku konserwowego, 5

ogórków kiszonych, 6 jajek, majo-

nez, sól, pieprz. 

Przygotowanie: Brokuł my-
jemy, dzielimy na różyczki, wkła-
damy do wrzącej, osolonej wody i
gotujemy przez 5 minut. Groszek
wykładamy na durszlak i przele-
wamy wrzątkiem. Ogórki kroimy w
kostkę. Jajka gotujemy na twardo,
obieramy i kroimy w niezbyt duże
kawałki. Wszystkie składniki do-
kładnie mieszamy, dodajemy ma-
jonez i przyprawy. 

PEKIŃSKA 
Składniki: średnia kapusta pe-

kińska, opakowanie makaronu ry-

żowego, czerwona papryka,

puszka groszku, puszka kukury-

dzy, puszka czerwonej fasoli, 6

ogórków konserwowych, mały

słoik majonezu, sól, pieprz.

Przygotowanie: Kapustę
drobno szatkujemy. Makaron gotu-
jemy w lekko osolonej wodzie na
półtwardo, odcedzamy i studzimy.
Dodajemy do kapusty. Paprykę i
ogórki kroimy w kostkę. Groszek,
kukurydzę i fasolę osączamy z za-
lewy, dodajemy do sałatki. Dopra-
wiamy solą i pieprzem do smaku.
Dodajemy majonez i dokładnie
mieszamy. 

Jeszcze sałatki

Wkrótce zimowe ferie. W cza-
sie wolnym można dzieciom za-
proponować wspólne zrobienie
domowych cukierków. To bardzo
łatwe zadanie, a maluchom sprawi
wiele radości.

Składniki: 2 szklanki cukru, 1

op. płatków owsianych, 1,5 łyżki

kakao, wiórki kokosowe, 1/2 kostki

margaryny, rumowy aromat do

ciast, 8 łyżek mleka, rodzynki.

Przygotowanie: Margarynę
roztapiamy, dodajemy kakao, cu-
kier, wiórki i rodzynki, a na koniec
mleko i aromat. Zagotowujemy,
zdejmujemy z ognia i dodajemy
tyle płatków, aby masa była gęsta.
Łyżeczką formujemy cukierki. Po-
sypujemy wiórkami. 

Co lubią oczy?
Oczy lubią owoce i warzywa o

mocnych kolorach. Ciemnozie-
lone, np. brokuły, brukselka, mają
substancje potrzebne plamce żół-
tej oka (miejsce na siatkówce od-
powiadające za ostre widzenie).
Działają też jak wewnętrzne „oku-
lary przeciwsłoneczne”, chroniąc
siatkówkę przed złym wpływem
wolnych rodników. Pomarańczowe
warzywa i owoce, np. dynia czy
morele, przyczyniają się do po-
wstawania witaminy A, bez której
nie da się dobrze widzieć o
zmroku. Odmładzają wzrok rów-
nież granatowe i fioletowe: bo-
rówki, jagody oraz bakłażany. 

Głos lwa 
lub słonia

Rzymska bogini, opiekunka ziarna,
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Rozwiaz̨anie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 15
do odpowiednich kratek powyżej. Prawidłowe hasło nalezẏ przesłac ́pod adre-
sem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́adres
zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: CZEKAMY NA PRAWDZIWĄ ZIMĘ.
Nagrode ̨wygrała Monika Hoffmann z Popowa Wonieskiego. Jest do odbioru
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania
rozwiązan ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wygrania magiczny kubek oraz bon
upominkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do
5 lutego.


