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Baran 21.03-19.04
Wydarzenia, których się nie spodzie-
wasz, zmuszą Cię do podjęcia ważnych
decyzji. Nie wahaj się i nie zwlekaj. W
święta poświęć więcej czasu rodzinie,
zaproś krewnych do siebie. A większe
wydatki odłóż na następny miesiąc.

Byk 20.04-20.05
Przed Tobą dobre dni na partnerskie roz-
mowy. Jeśli coś budzi Twój niepokój,
szczerze powiedz o tym bliskim. Nie
przesadź ze świątecznymi porządkami,
bo zmęczenie nie pozwoli Ci się cieszyć
dniami wolnymi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Już wkrótce Twój nastrój znacznie się
poprawi. Można więc snuć plany na naj-
bliższe tygodnie. Może z kimś bliskim
warto wyjechać na urlop? Albo w święta
odwiedzić rodzinę. Na pewno nie powin-
naś przesadzać z wydatkami.

Rak 22.06-22.07
Wokół Ciebie wiele ciekawych spraw i
nowych ludzi. Poczujesz się silny i go-
towy na trudne wyzwania. A przy okazji
możesz zdobyć uznanie i pieniądze.
Potem zafunduj sobie kilka dni lenistwa.

Lew 23.07-22.08
Nie podejmuj żadnych nieprzemyśla-
nych decyzji finansowych, bo możesz
wpaść w kłopoty. Postaraj się wszystko
przedyskutować z bliskimi. Tuż przed
świętami oczekuj miłej wizyty.

Panna 23.08-22.09
Życie rodzinne w marcu spokojnie pó-
jdzie swoim torem. Jedynie w życiu to-
warzyskim zauważysz pewien ruch, a z
niektórymi osobami nawet zacieśnisz
znajomość. Skontroluj zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Czekają na Ciebie uczuciowe niespo-
dzianki. Być może właśnie w marcu
spotkasz swoją miłość. Będzie to też
czas sporych wydatków, dlatego nie-
zwykle dobrze planuj swój budżet. W
święta czekają Cię ciekawe spotkania.

Skorpion 23.10-21.11
Wkrótce możesz spodziewać się atrak-
cyjnej propozycji zawodowej. Przemyśl
ją, a potem najlepiej przyjmij. Na pewno
sobie poradzisz. Gwiazdy mówią, że ma-
rzec okaże się dla Ciebie szczęśliwy,
także w sferze uczuć.

Strzelec 22.11-21.12
Czeka Cię miesiąc pełen niezwykłych
wrażeń. Będziesz podziwiany i rozpiesz-
czany. W pracy też będzie się wiodło
coraz lepiej. Pamiętaj tylko, by święta
spędzić w rodzinnym gronie.

Koziorożec 22.12-19.01
Twój partner zaskoczy Cię niezwykłym
pomysłem. W pierwszej chwili możesz
być niezadowolony, ale szybko docenisz
inicjatywę. W pracy rosną szanse na
podwyżkę. Nie zapomnij o rodzicach w
czasie świąt. Czekają na Ciebie.

Wodnik 20.01-18.02
Przedświąteczny tydzień będzie dla Cie-
bie szczególnie miły. Możesz liczyć na
bardzo osobiste wyznania. Nieco trud-
niej w pracy, szykuje się nawał obowiąz-
ków.Ale nie odkładaj niczego na później.

Ryby 19.02-20.03
Wiosna doda Ci skrzydeł. Będziesz o
wiele bardziej aktywna i atrakcyjna. Pa-
miętaj, że warto też odwiedzić lekarza i
sprawdzić, czy zmęczenie nie było skut-
kiem jakiejś choroby. Finanse dobre.
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 15 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło
brzmiało:WKRÓTCE WIOSNA I ŚWIĘTA. Nagrodę niespodziankę wylo-
sowała Bogna Kaźmierczak, ul. Przyjaźni 9, Osieczna. Gratulujemy!
Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A.
Na rozwiązania czekamy do 10 kwietnia.

Amulet
Nie jest tajemnicą, że wszyscy

jesteśmy narażeni na działanie
szkodliwego promieniowania. Wy-
dzielają je sprzęty domowe, lakie-
rowane podłogi, sztuczne
wykładziny, a nawet kaloryfery.
Emitowane przez nie jony mogą
powodować bóle głowy i złe samo-
poczucie.

Dlatego powinniśmy robić
wszystko, by neutralizować ich
działanie i wprowadzić do naszych
domów jony ujemne.

Takich jonów dostarczają ro-
śliny, zwłaszcza popularna i łatwa
w uprawie paproć. Paproć chroni
przed złą energią, obniża ciśnienie

i dobrze wpływa na małe dzieci.
Zdecydujmy więc, czy warto mieć
taki zielony amulet u siebie. Prawie
nic nie kosztuje, a korzyści są
spore.

Dziś oczywiście propozycje nawielkanocny stół. Zdecydowa-liśmy, że będą to ciasta, jako żetych nie może zabraknąć wświątecznym jadłospisie. Do re-
dakcji trafiły dwa przepisy.
Pierwszy na małe mazurki.
Do wypieku potrzeba: 2 szkla-

nek mąki krupczatki, 1/3 szklanki
cukru pudru, 3 gotowanych żółtek,
20 dag tłuszczu, pół łyżeczki pro-
szku do pieczenia. Z tych produk-
tów zagnieść trzeba ciasto, a
potem podzielić na trójkąty lub
kwadraciki z brzegami. Takie cias-
teczka trzeba piec w piekarniku
około 20 minut w temperaturze
180 stopni. Po upieczeniu do ma-
zurków wlewa się polewę i jeszcze
raz lekko podpieka. Na koniec de-
koruje według własnego pomysłu.
Polewę robi się mieszając: 1 su-
rowe żółtko, 1 całe surowe jajko, 7
dag cukru pudru i 5 dag topionego
masła.
Druga propozycja, to wielka-nocna baba.
Do jego przygotowania po-

trzeba: 8 jajek, 2 szklanek cukru, 2
szklanek mąki ziemniaczanej, 4
łyżek mąki krupczatki, 1 łyżki pro-
szku do pieczenia, 1 kostki marga-
ryny, 4 łyżek oliwy, 2 łyżek octu.
Jajka z cukrem trzeba ubić na
parze i delikatnie mieszając doda-
wać mąkę wymieszaną z pro-
szkiem. Następnie należy dolewać
rozpuszczoną, ostudzoną marga-
rynę, oliwę i ocet. Ciasto wlewamy
w dwie wysmarowane i wysypane
kaszką manną foremki. Pieczemy
w temperaturze 180 stopni około
60-70 minut.

Świątecznepyszności

(: (: HUMOR :) :)
Jedna kangurzyca pyta drugą:- Chciałabyś mieć dwójkę dzieci?
- Bardzo, ale to nie na moją kie-szeń. * * *Żona prosi męża:- Stasiu, popraw się, przestań pić.
- Eee, teraz? Na stare lata?
- Na to nigdy nie jest za późno.
- No, to nie ma co się spieszyć.* * *- Jasiu, dlaczego tak późno wróci-łeś ze szkoły?
- Bo Rafał bił się po lekcjach.
- A co cię obchodzi, co robił Rafał?
- Bo on bił się ze mną.

Krzyżówka z nagrodami

W popularnych sennikachjajko zajmuje bardzo ważnemiejsce. Przyśnić się może wwielu postaciach i przy najróż-niejszych okazjach. A za każdymrazem inaczej się taki sen tłu-maczy.
A zatem jeśli przyśni się:

- duże jajko, bądź trzymane wdłoni - spodziewaj się korzystnegowydarzenia,
- kiedy jemy jajko - zbliża siękoniec kłopotów materialnych,
- tłukące się jajko - mówi o plot-kach i kłótniach,
- obrzucić kogoś zgniłymi jaj-kami - zemści się wyrządzonaprzez nas krzywda,
- przyrządzić potrawę z jajek -oczekiwać zaproszenia od intere-sującego człowieka,
- kupować jajka - przyjdą korzy-ści,
Wierzyć, nie wierzyć. Bawićsię można.

Z sennika


