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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 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: WKRÓTCE WIELKANOC. Nagrodę - bon na zabieg kos-
metyczny w Gabinecie Urody "Styl" oraz magiczny kubek wygrała Kamila Szymkowiak
z Kątów. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachę-
camy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upomin-
kowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl" oraz magiczny kubek Gmina
Osieczna.  Na rozwiązania czekamy do 15 maja.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych dniach czekają
Cię ważne rozmowy w pracy. Bę-
dziesz miała okazję przedstawić
własne oczekiwania i upomnieć się
o swoje. W domu niespodzianka -
mąż lub partner zaskoczy Cię cie-
kawą propozycją.

Byk 20.04-20.05
Prawdopodobnie będziesz mu-

siała wyjechać w interesach lub na
służbową delegację. Poznasz
kogoś bardzo interesującego. Uwa-
żaj na zdrowie - nie przeziębiaj się i
skontroluj serce. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Ktoś wydaje o Tobie krzywdzące

opinie. Nie przejmuj się, bo w ten
sposób poznasz prawdziwych przy-
jaciół, a nieporozumienia szybko się
wyjaśnią. Oczekuj miłej wizyty. 

Rak 22.06-22.07
Od pewnych spraw nie da się

uciec. Uświadomi Ci to ktoś, kogo
dawno nie widziałaś. Będziecie mu-
sieli sobie wiele wyjaśnić. W drugiej
połowie miesiąca zmiany w pracy.

Lew 23.07-22.08
To będzie bardzo dobry miesiąc.

Ciekawą propozycją zaskoczą Cię
przyjaciele. W pracy być może
otrzymasz premię lub podwyżkę.
Zdrowie w normie.

Panna 23.08-22.09
Nie przesadzaj z pracoholiz-

mem, bo możesz wpaść w kłopoty
zdrowotne. Koniecznie trochę od-
pocznij. Oczekuj dobrej wiadomości
od najbliższych członków rodziny.  

Waga 23.09-22.10
Zapomnij o wrodzonej skromno-

ści i przyjmij komplementy od kole-
gów z pracy. Zasłużyłaś na
pochwały, a nawet na premię. Ktoś
o Tobie bardzo poważnie myśli. 

Skorpion 23.10-21.11
Czekają Cię pewne zmiany w

życiu towarzyskim. Poznasz nowe
grono osób i będziesz się z nimi
bardzo dobrze bawić. Ktoś bliski po-
prosi Cię o pomoc. Nie odmawiaj. 

Strzelec 22.11-21.12
W pracy będziesz musiała po-

stawić na swoim, bo inaczej stracisz
autorytet. Ale koniecznie przedys-
kutuj problem. Pod koniec miesiąca
spodziewaj się miłego spotkania. 

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe dni przyniosą pewne

zmiany w pracy. Ktoś będzie zwol-
niony, ktoś nowy trafi do firmy. W
domu czas gorących uczuć. Poczu-
jesz się wspaniale.

Wodnik 20.01-18.02
Maj okaże się dla Ciebie szczę-

śliwy. Spotkasz swoją dawną miłość
i znowu zaiskrzy. W pracy nowe za-
dania, ale i trochę więcej pieniędzy.

Ryby 19.02-20.03
To będzie spokojny miesiąc,

choć trochę zamieszania wprowa-
dzi niespodziewany gość. Nie prze-
sadź z wydatkami, bo wkrótce
będziesz potrzebowała więcej go-
tówki. Zdrowie dobre.

(: (: HUMOR :) :)
Młoda sekretarka w pierwszym dniu

pracy stoi nad niszczarką dokumentów
z lekko niepewną miną. Kolega z pracy
postanawia wybawić dziewczynę z
opresji. 

- Mogę w czymś pomóc?

- Pokaż mi tylko, jak to działa.

Chłopak bierze z jej rąk dokumenty
i wkłada do niszczarki.

- Bardzo ci dziękuję. A którędy wy-

chodzą kopie?

*** 
Blondynka mówi do koleżanki:
- Kupiłam sobie termos. Czytam in-

strukcję i tam pisze, że termos powo-

duje, iż napoje pozostają w zimie

ciepłe, a w lecie zimne. No tak. Tylko

skąd ten głupi termos wie, kiedy jest

zima, a kiedy lato.

*** 
Krystyna przegląda prasę kobiecą.

Nagle z przerażeniem zrywa się z fo-
tela i biegnie do męża.

- Kochanie, czy wiesz ile trzeba bie-

gać, aby spalić jednego pączka?

Mąż odrywa wzrok od telewizora i
mówi:

- A po cholerę palić pączki.

Produkty: 50 dag filetów z kur-
czaka, łyżka oleju, łyżka masła, 30
dag pieczarek, średni brokuł,
średni kalafior, 2 łyżki mąki, 
1/2 szklanki bulionu z kostki, 
1/2 szklanki śmietany kremówki,
10 dag startego żółtego sera, sól,
pieprz, przyprawa do zapiekanek.

Sposób przygotowania: W
garnku rozgrzewamy olej. Sma-
żymy pokrojone pieczarki. Wle-
wamy bulion, zagotowujemy.
Dodajemy pokrojone w kostkę

mięso, dusimy 15 minut. Wle-
wamy śmietanę wymieszaną z
mąką, zagotowujemy. Dopra-
wiamy. Brokuł i kalafior gotujemy
4 minuty w osolonej wodzie. Na-
czynie żaroodporne smarujemy
masłem. Wkładamy różyczki bro-
kułu i kalafiora oraz mięso z
sosem. Posypujemy serem. Pie-
czemy 10-15 minut w temperatu-
rze 250 stopni. Podajemy z
makaronem lub ryżem i dowolną
surówką. 
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Wiosną włosy są słabsze,
mniej sprężyste, częściej wypa-
dają. Warto więc o nie szczególnie
zadbać. 

* Aby włosy wzmocnić i zrege-
nerować cebulki, należy zagoto-
wać szklankę octu owocowego i
zalać nim garść suszonej po-
krzywy. Po kwadransie trzeba
zioła odcedzić, a płyn schłodzić.
Co drugi dzień należy nim płukać
włosy.

* Gdy włosy są przesuszone i
kruche, pomoże im oliwa. W gar-
nku podgrzewamy 5 łyżek oliwy z
oliwek i wcieramy ją starannie w
każde pasmo włosów. Następnie
owijamy głowę folią i ręcznikiem.
Po 20 minutach myjemy głowę.
Taki kompres dobrze jest zrobić
raz w tygodniu.

* Jeśli narzekamy na słabe
włosy, możemy raz na kilka dni
zrobić sobie maseczkę z żółtka
jajka. Znajdujące się w nim mikro-
elementy pomagają skórze głowy.
Maseczkę robimy z jednego
żółtka, kilku kropli oleju rycyno-
wego i soku z cytryny, a także ły-
żeczki drożdży i łyżeczki
nawilżającego balsamu do wło-
sów. Odżywkę wcieramy delikat-
nie we włosy i skórę. Na pół
godziny owijamy głowę folią i ręcz-
nikiem. Potem myjemy.

* Kiedy skóra głowy swędzi i
piecze, a włosy się przetłuszczają,
dobrze jest zrobić płukankę z
mięty pieprzowej. Litrem octu
owocowego zalać trzeba garść
liści. Mieszankę zamknąć w
szczelnym naczyniu i odstawić w
ciepłe miejsce na dwa tygodnie.
Odcedzić i płynem płukać włosy
po każdym myciu.

Zapiekanka kalafiorowo-brokułowa

Na pomoc włosomKrzyżówka 
z nagrodą


