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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: SPOKOJNYCH RODZINNYCH ŚWIĄT. Nagrodę - bon na
zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Agata Kowalska z Kąkolewa.
Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do
przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - rów-
nież do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 12 maja.  

KrzyŜówka z nagrodą
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Zbliża się wspaniły okres. Bę-

dziesz odważniejsza i bardziej krea-
tywna. Docenią to w pracy i w domu.
Czeka Cię jednak nieco kłopotów ze
zdrowiem. Nie lekceważ objawów
przemęczenia. Ktoś zaskoczy Cię
wyjątkowym prezentem.Byk 20.04-20.05

W Twoje życie nagle wtargnie
pewna osoba i sporo namiesza w
uczuciach. To może oderwać Cię od
codziennych spraw. Nie zaniedbaj
pracy. Warto zrobić wiosenne po-
rządki.  Bliźnięta 21.05-21.06

Dobre wieści dla trwałych związ-
ków. Będą ciekawe zajęcia, czułe
gesty, może wyjazd. Single mają
szansę na nową znajomość. Upo-
rządkuj sprawy finansowe, bo grożą
Ci długi. Rak 22.06-22.07

Zbliża się możliwość powiększe-
nia oszczędności. To może być
dobra inwestycja lub wygrana. W ro-
dzinie pogodzisz zwaśnione strony.
Zdrowie w normie.Lew 23.07-22.08

Zacznij rozliczać partnera z obiet-
nic. Mów szczerze czego oczeku-
jesz. W finansach unikaj ryzyka. Pod
koniec miesiąca możesz spodziewać
się nieoczekiwanej wizyty.Panna 23.08-22.09

Nawiążesz współpracę z kimś
spoza Twoich zawodowych kontak-
tów. To może być początek nowej
pracy. Niespodziankę sprawią Ci naj-
bliżsi - może dziecko zda egzamin,
albo dowiesz się, że będziesz bab-
cią. Waga 23.09-22.10

Miej szeroko otwarte oczy,
zwłaszcza w kwestiach zawodowych.
Uważaj komu się zwierzasz. Zapla-
nuj urlop w maju, to dobry czas na
nowe znajomości. Poprawa w finan-
sach. Skorpion 23.10-21.11

Gwiazdy mówią, że romans wisi
w powietrzu. Rozejrzyj się, może ktoś
bliski jest tuż, tuż. W pracy nieco
zwolnij, a przynajmniej nie bierz do-
datkowych zleceń. Więcej odpoczy-
waj. Strzelec 22.11-21.12

W tym miesiącu czeka Cię sporo
zajęć. W pracy dostaniesz nowe,
ważne zadanie. W sprawach serco-
wych szykuje się powrót do dawnej
miłości. Nie zmarnuj tego. Koziorożec 22.12-19.01

Zdarzy się coś, co skłoni Cię do
myślenia o zmianie pracy. Decyzję w
tej sprawie podejmij jednak z bliskimi.
Oczekuj przyjazdu kogoś, na kim Ci
zależy. Skontroluj zdrowie.Wodnik 20.01-18.02

Poprawią się Twoje finanse.
Może ktoś odda Ci stary dług, albo
dostaniesz premię, może wygrasz w
loterii. W sprawach uczuć trochę za-
wirowań. Lepiej abyś nie była taka
zazdrosna.  Ryby 19.02-20.03

Warto pomyśleć o zmianach. W
domu zaplanuj mały remont. Pomyśl
też o sobie - zmiana fryzury, nowe
ciuszki, wyjazd. Dobre będą finanse. 

Placek orzechowy
Święta za nami, ale ten prosty pla-

cuszek upiec można zawsze. Jest bar-
dzo łatwy w przygotowaniu i bardzo
smaczny. A piecze się go zaledwie 20
minut. 

Produkty potrzebne na około 15
porcji: 350 g mąki, 150 g masła, 300 g
cukru pudru, 3 jajka, sól, proszek do
pieczenia, cukier waniliowy, 100 g
orzechów, 150 g białej czekolady,
jasna polewa do ciasta, masło do
formy. 

Orzechy i 100 g czekolady posie-

kać. Masło rozpuścić z cukrem. Lekko
schłodzić i cały czas mieszając połą-
czyć z jajkami. Dodać mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia,
szczyptą soli i cukrem waniliowym, a
na końcu orzechy i czekoladę. 

Ciasto wyłożyć na wysmarowaną
masłem formę. Piec 20 minut w pie-
karniku rozgrzanym do 180 stopni C.
Lekko wystudzone ciasto wyjąć z
formy i zostawić do całkowitego wy-
studzenia. 

Polewę przygotować według prze-
pisu na opakowaniu. Rozpuścić w niej
pozostałą czekoladę. Z polewy za po-
mocą łyżki lub tutki rysować na cieście
ozdobne esy-floresy. Zostawić do wy-
stygnięcia. Pokroić na 15 kawałków. 

Wzmocniąwłosy
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Już wiosna. Zdejmujemy czapki,pokazujemy włosy. Warto jewięc wzmocnić, nawilżyć, dodaćim blasku. Łatwo to zrobić sto-sując roślinne kuracje. Wyciągiz roślin naprawdę działają. Oto
kilka przepisów: 

DLA WŁOSÓW ZNISZCZONYCH FARBAMI
Lipa zawiera substancje, które

powlekają pasma niewidoczną
warstwą, chroniąc je przed utratą
wilgoci. Nagietek bardzo dobrze
nawilża i uelastycznia skórę głowy. 

Jak zrobić płukankę: Kurację
przygotowujemy zalewając po 3-4
torebki każdej herbatki litrem wrzą-
cej wody. Przykrywamy naczynie
spodeczkiem i odstawiamy na 10-
15 minut. Gotowy napar przece-
dzamy i w razie potrzeby studzimy.
Płuczemy włosy po każdym umy-
ciu przez 2-3 miesiące. 

ABY ZAHAMOWAĆ WYPADANIE WŁOSÓW
Łopian działa grzybobójczo, a

brzoza przeciwpalnie i przeciw-
bakteryjnie. 

Jak zrobić płukankę: Po 2 gar-
ście suszonego korzenia łopianu i
liści brzozy zalewamy 1/2 litra oleju
i odstawiamy na 2 tygodnie. Prze-
cedzamy, zlewamy do butelki z
ciemnego szkła. Około 4 łyżek
podgrzewamy w kąpieli wodnej i
wcieramy w skórę głowy. Zawijamy
na noc w folię. Stosujemy co 3 dni. 

PŁUKANKA ROZJAŚNIAJĄCA
Rumianek nadaje złocisty od-

cień. 
Nagietek rozjaśnia i nabłyszcza

włosy. 
Jak zrobić płukankę: Po 3 to-

rebki ekspresowej herbatki zale-
wamy 1/2 litra wrzątku i
przykrywamy spodeczkiem. Po
około 10 min. odstawiamy do ostu-
dzenia. Takim naparem płuczemy
włosy po każdym myciu. Po kilku
tygodniach będą o ton jaśniejsze. 

WYGRALI
W ostatnim wydaniu gazety

zamieściliśmy konkurs dla naj-
młodszych. Otóż roztargniony za-
jączek rozrzucił literki z
świątecznego hasła. Należało je
oczywiście ułożyć. A rozwiązanie
brzmiało „Smacznego jajka”.
Wśród nadawców prawidłowych
odpowiedzi rozlosowaliśmy dwie
nagrody. Otrzymują je: MichalinaBarczyńska z Drzeczkowa iMarcin Bartkowiak z Grodziska.
Nagrody można odebrać w pokoju
nr 7 w Urzędzie Miasta i Gminy. 


