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Rozwiaz̨anie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 11 do odpowiednich kratek powyżej. Prawidłowe hasło nalezẏ prze-
słac ́pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podac ́adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: CZAS
NA ZIMOWE ZABAWY. Nagrode ̨wygrała Magdalena Ratajczak z Ło-
niewa. Jest do odbioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr
7. Zachec̨amy do przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do
wygrania magiczny kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w Gabi-
necie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania czekamy do 10 marca.

KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ

1. Napój orzeźwiający

2. Porusza w teatrze lalkami

3. Damski bezrękawnik

4. Serce komputera

5. Kura hodowlana

6. Niedojrzały owad

7. Początkujący

8. Aerodrom

9. Filc na walonki

10. Okres kenozoiku

11. Imieniny obchodzi 25 III

12. Kazimierz ...., aktor

13. Agata, zagrała w “Idzie”

Baran 21.03-19.04
Czeka Cię pracowity okres. Przyda

się sporo uporu i cierpliwości. W cza-
sie wolnym trochę ożywienia towarzy-
skiego. Może nowa, ciekawa
znajomość? Spodziewaj się dobrej
wiadomości. 

Byk 20.04-20.05
Dni potoczą się gładko i spełniać

się będą marzenia. Szansa zdobycia
uczuć upragnionej osoby będzie coraz
większa. W pracy więcej zadań, ale
dostaniesz pomoc od współpracowni-
ków.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Powstrzymaj się od ważnych de-

cyzji i zmian. Jeśli się na nie zdecydu-
jesz, wszystko dobrze przemyśl.
Uważaj na zdrowie, zwłaszcza na pro-
blemy z sercem. Pod koniec miesiąca
ważne spotkanie. 

Rak 22.06-22.07
Nie wszystko pójdzie po Twojej

myśli, co nie znaczy, że ułoży się źle.
Po prostu rzeczywistość okaże się cie-
kawsza. Będzie też kilka propozycji
spędzania czasu wolnego. Skorzystaj
z nich. 

Lew 23.07-22.08
Bardzo dobry okres w miłości.

Ukochany będzie Ci nieba przychylał.
Osoby samotne nawiążą bliższe rela-
cje z kimś znanym od dawna. Jest
szansa na poprawę sytuacji finanso-
wej. 

Panna 23.08-22.09
Nie dopuść do przemilczeń z

bliską Ci osobą. Wszystko sobie wy-
jaśnijcie, a wyjdziecie na prostą. Warto
wziąć kilka dni urlopu. Wcześniej za-
łatw jednak wszystkie zaległe sprawy.

Waga 23.09-22.10
Będziesz musiała załatwić dość

skomplikowaną sprawę. Wiele życzli-
wości okażą Ci bliscy oraz dalsi
krewni. W drugiej połowie miesiąca
ważna rozmowa zawodowa. Zosta-
niesz doceniona. 

Skorpion 23.10-21.11
Dobra atmosfera w pracy. Uda Ci

się zrealizować zawodowy pomysł, o
którym od dawna myślałaś. W miłości
trochę zawirowań. Pamiętaj, że warto
wysłuchać partnera. 

Strzelec 22.11-21.12
Wrócą dobre dni i to zarówno w

pracy, jak i w domu. Dużo ciepłych
przeżyć z partnerem. Koleżanki spra-
wią Ci niespodziankę w pracy. A w
ostatnich dniach miesiąca ciekawa
propozycja. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zawodowo najważniejsze jest

teraz pilnowanie terminów i papierów.
To także dobry czas na inwestowanie.
W domu dawno oczekiwana wizyta,
która sprawi Ci sporo radości. 

Wodnik 20.01-18.02
Pewien błahy problem wyda Ci się

poważny i zareagujesz zbyt ostro. Jest
jednak inny sposób na jego rozwiąza-
nie. Rozejrzyj się wokół, ktoś czeka na
pomoc i radę.

Ryby 19.02-20.03
Potrzebujesz zmian. Może u siebie

w mieszkaniu, może w pracy. Coś
przestaw, wymień, gdzieś wyjedź. Do-
brze, gdybyś mogła uprawiać jakiś
sport.  

Na relaks
i wypoczynek

KĄPIEL MLECZNO - MIODOWA

Wlej do wanny z wodą (o temp.
ok. 38 st. C) 1 - 2 szklanki mleka
1/2 szklanki miodu. Zanurz się w
niej na 20 minut. Nawilżysz skórę. 

OKŁAD NA CIENIE 

POD OCZAMI

Zmieszaj po łyżeczce fusów po
kawie, miodu i wazeliny. Nanieś
papkę na skórę pod oczami i przy-
kryj płatkami zwilżonymi mlekiem.
Zmyj po ok. 10 minutach. 

KĄPIEL DLA NÓG

Podgrzej w garnku szklankę
mleka, 2 łyżki oliwy i 3 łyżki cyna-
monu. Dodaj sok z 2 cytryn, wlej
do miski i dolej ciepłej wody tyle,
by stopy były zanurzone do kostek.
Po 15 minutach spłucz je wodą. 

MASECZKA MARCHEWKOWA

Łyżkę startej marchwi zmieszaj
z żółtkiem, łyżeczką twarożku i 5 -
8 kroplami witaminy A. Rozpro-
wadź na twarzy i dekolcie. Zmyj
ciepłą wodą po ok. 20 minutach. 

Dziś na słodko
MIODOWNIK

Składniki: Ciasto: 35 dag mąki, łyżeczka sody, 12 dag masła, 2 jajka,

5 dag cukru, 1/3 szklanki miodu, polewa czekoladowa. Masa: 1/2 l mleka,

15 dag masła, 10 dag cukru, 10 dag kaszy manny.

Mąkę przesiać z sodą, posiekać z masłem. Jajka utrzeć z cukrem i
miodem, dodać do mąki, zagnieść ciasto. Podzielić je na 3 części. Każdą
rozwałkować i upiec oddzielnie w blasze wyłożonej papierem do piecze-
nia. Piec po ok. 10 minut w 180 st. C. Blaty wystudzić. 

Mleko zagotować z masłem i cukrem. Dodać opłukaną kaszę, wymie-
szać, gotować do zgęstnienia. 

Gorącą masą przekładać blaty ciasta. Całość zawinąć w papier, schło-
dzić. Przed podaniem polać polewą czekoladową. 

PLEŚNIAK
Składniki: 40 dag mąki pszennej, 20 dag masła, 25 dag cukru, czu-

bata łyżeczka proszku do pieczenia, 5 jajek, 2 łyżki kakao, łyżeczka mąki

ziemniaczanej, konfitura z czarnej porzeczki. 

Mąkę posiekać z masłem, rozkruszyć w palcach. Dodać 10 dag cukru,
proszek do pieczenia i żółtka. Zagnieść ciasto, podzielić je na 3 części.
Jedną wyrobić z kakao, wszystkie schłodzić. 

Jedną jasną część rozwałkować, wyłożyć nią dno niedużej formy. Przy-
kryć konfiturą, posypać startym ciastem kakaowym. Białka ubić z pozos-
tałym cukrem, wymieszać z mąką ziemniaczaną. Pianę wyłożyć na ciasto
kakaowe. Całość posypać ostatnią częścią startego ciasta. Piec godzinę
w 180 st. C. 

(: HUMOR :)
- Po czym poznać, że jesteśmy

już naprawdę starzy?

- Nie mam pojęcia.

- Gdy wychodzimy z muzeum i

włącza się alarm.

xxx
Spotykają się dwaj kumple ze

studiów.
- Wiesz co, Stasiek? Jak sobie

pomyślę, jaki ze mnie inżynier, to

aż boję się iść do lekarza!

xxx
- Co mam zrobić z tym kwit-

kiem? - pyta kierowca, zaraz po
zapłaceniu mandatu.

- Proszę to zachować - odpo-
wiada policjant. - Jak pan zbierze

10, to dostanie pan rower.

xxx
- Nie rozumiem, jak jeden czło-

wiek może robić tyle błędów?! -

dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi.

- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. - Pomagali mi mama i tata.

HOROSKOP


