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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 16 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: PRZYSZŁA PRAWDZIWA ZIMA. Nagrodę wylosowała Dobro-
sława Walenciak z Kąkolewa.Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do
15 marca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach nie bę-dziesz ani sentymentalna, ani ro-mantyczna. Wręcz przeciwnie, wdomu i w pracy wprowadzisz rządytwardej ręki. Nie zapomnij jednak oprzyjaciołach i o dobrej zabawie.Znajdź trochę czasu tylko dla siebie.
Byk 20.04-20.05

W relacjach z bliskimi wiele zdziałaszuśmiechem, więc nie okazuj złegonastroju. Koniecznie ureguluj wszyst-kie sprawy finansowe. Przeznacz teżwięcej czasu na aktywny wypoczy-nek.
Bliźnięta 21.05-21.06

Poczujesz się kochana i adorowana.Może to będzie ta prawdziwamiłość?W pracy nie marnuj sił na sprawymało istotne. I nie lekceważ plotek.Oczekuj wiadomości od dawnychprzyjaciół.
Rak 22.06-22.07

W stałych związkach marzec przy-niesie dużo ciepła i zrozumienia. Dlasingli będzie to czas na nowe znajo-mości i romanse. A w pracy wartobrać pod uwagę cudze opinie, bo nie-omylność czasem zaślepia.
Lew 23.07-22.08

Czekają Cię nowe znajomości i fas-cynacje. Nie daj się jednak wciągnąćw żadne gry miłosne.W pracy nie po-zwalaj sobie na żaden błąd. Jesteśoceniana i być może stoisz przedawansem.
Panna 23.08-22.09

Początek marca zapowiada się spo-kojniej. Będziesz jednak potrzebnaprzyjaciółce. Postaraj się zachowaćobiektywizm.W pracy pewna sprawaokaże się życiowym egzaminem. Ktowie, może skończy się podwyżką.
Waga 23.09-22.10

Nie ominie Cię pokusa flirtowania.Baw się ale nie przeciągaj struny, jeślizależy Ci na związku. W pracy dobrapassa, wcielisz w swoje życie nowepomysły. I spodziewaj się ważnej wia-domości.
Skorpion 23.10-21.11

W związku trochę sporów i niejasno-ści. Weź się w garść i rozwiąż waszeproblemy. W drugiej połowie marcanieco więcej obowiązków w pracy.Ale będzie też lepsza sytuacja finan-sowa.
Strzelec 22.11-21.12

Wenus od połowy marca rozjaśni zi-mowe dni. Powodzenie masz gwa-rantowane. W pracy spotkaszznajomego sprzed lat. Razem wpad-niecie na nowy zawodowy pomysł.Uważaj jednak na finanse.
Koziorożec 22.12-19.01

Sprawy uczuciowe zejdą teraz nadalszy plan. Więcej czasu będzieszmusiał poświęcić sprawom zawodo-wym. Kto wie, czy sytuacja rodzinnanie zmusi Cię do szukania dodatko-wych zarobków. Poradzisz sobie.
Wodnik 20.01-18.02

W najbliższych tygodniach będzieszbardzo potrzebna bliskim. NiekiedyTwoja pomoc będzie musiała byćdyskretna. Słuchaj serca. W pracynieco zwolnij, może nawet weź kilkadni urlopu.
Ryby 19.02-20.03

Ktoś solidny i zainteresowany Tobąznajduje się w Twoim otoczeniu.Warto podtrzymać jego uwagę. Wpracy pilnuj obowiązków, bo konku-rencja nie śpi. Tuż przed świętami do-trze dobra wiadomość.
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Nazwa
bursztynu

Skała z osadów
wód gejzeru 7

Chińska głęboka
patelnia

Poręka na wek-
slu lub czeku

Okres, czas w
dziejach ziemi

10 8
Koń rasy
małej

Popularne
nazwisko

Wyspa w arch.
Pelagualentów 1 12

3 9
Australijski

struś
16

Jednostka
pracy i energii
Pierwiastek
jak kontynent

Autor “Myśli nie-
uczesanych”
Gatunek
nietoperza 5

11

Słomiana ple-
cionka lub
Tatami

Wczesna pora
dnia

Rzeka na gra-
nicy rosyjsko-
chińskiej

Rakieta świetlna 2 6

4 15
100 m2
gruntu

Węglowodór,
bezbarwny
palny gaz 14
Kolor w
kartach
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KrzyŜówkaz nagrodami

- Mamo, kup mi małpkę proszę.
- A czym ty ją będziesz karmił

synku?
- Kup mi taką z zoo - ich nie

wolno karmić.
* * *

Szef krzyczy na pracownika:
- Spać to pan może u siebie w

domu, a nie w firmie!
- Dzieki szefie, już się zbieram.

* * *
Podwładny mówi do szefa:
- Panie dyrektorze, zarabiam

tak mało, że nigdy nie będę mógł
założyć rodziny.
- Wiem, wiem... ale kiedyś bę-

dzie mi pan za to wdzięczny.
* * *

Uczeń do nauczycielki:
- Proszę pani, śniło mi się, że

zostałem sławnym naukowcem.
Co mam zrobić aby ten sen się
spełnił?
- Mniej sypiać, zwłaszcza na

moich lekcjach.

Po zimie nasza skóra jest wy-
suszona, a łokcie, pięty i kolana
bardziej twarde. Już teraz więc
powinniśmy zadbać by razem z
wiosną i nasza skóra nabrała
blasku. Dlatego warto zrobić raz
po raz peelingi z dostępnych w
domu produktów. Oto trzy proste
sposoby na zregenerowanie
skóry łokci i pięt.
POMARAŃCZE wygładzają

szorstką skórę. Sok z 1/2 owocu
zmieszaj z 4 łyżeczkami mąki ziem-
niaczanej. Papką masuj łokcie i ko-
lana.
ZIEMNIAKI ukoją pękające

pięty. Do papki z 2 ziemniaków
dodaj 2-3 łyżki wywaru z siemienia
lnianego. Trzymaj ją na piętach 20
minut.
CYTRYNA zmiękcza stward-

niały naskórek i go rozjaśnia. Pla-
sterkami owocu przecieraj łokcie i
kolana co kilka dni.

Gładka skóra

Dziś proponujemy przepis na sa-
łatkę ryżową z parówkami. Robi się
ją bardzo prosto i szybko, a smakuje
niemal wszystkim. Na cztery porcje
sałatki potrzebne nam będą: 40 dag
ryżu, 20 dag cienkich parówek, 1
duża cebula, 4 łyżki oleju, 3 ząbki
czosnku, 2-3 kolorowe papryki, 1
puszka krojonych pomidorów, sól,
pieprz, tymianek, oregano.

Sposób przygotowania: Ryż

wsyp do posolonego wrzątku. Ugo-
tuj na sypko. Odcedź, ostudź. Pa-
rówki obierz z osłonek. Pokrój na
skośne kawałki. Obierz cebulę i
czosnek. Oba warzywa posiekaj.
Zeszklij na oleju. Dodaj parówki i
smaż wszystkie składniki przez
około 3 minuty.

Paprykę oczyść, pokrój w pa-
seczki. Dodaj do składników na pa-
telni. Dopraw ziołami, solą i
pieprzem. Smaż 2 minuty miesza-
jąc. Następnie połącz z pomidorami
z puszki. Duś 4 minuty.

Zimny ryż wymieszaj z wystu-
dzonym sosem warzywno - parów-
kowym. Sałatkę udekoruj ziołami.

Pysznasałatka

Żółw może przynieść pomyśl-
ność i szczęście. Tak uważano już
w dawnych kulturach Wschodu.
Równocześnie żółwia traktowano
jako uosobienie mądrości, stabili-
zacji, rozsądku. Dziś wraca się to
tych magicznych znaczeń i poleca
przynieść żółwia do domu. Oczy-
wiście nie musi to być żywe zwie-
rzątko, choć i takie nie sprawi
wielkiego kłopotu. Wystarczy jed-
nak postawić na biurku czy regale
figurkę żółwika. Ponoć zapewni to
nam szczęście, powodzenie finan-
sowe i pomyślność. Wierzyć nie
musimy, ale sprawdzić nie zaszko-
dzi.

Czy wiecie, Ŝe...


