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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 19 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamiesz-
kania). Poprzednie hasło brzmiało: Zimowe zabawy na śniegu. Nagrodę - bon na
zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Katarzyna Cicha z Osiecz-nej. 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
upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania cze-
kamy do 12 kwietnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Najbliższy czas będzie sprzyjać
podejmowaniu ważnych decyzji,
zwłaszcza finansowych. Dobrze je
przemyśl. W życiu rodzinnym oży-
wienie, dużo wspólnych tematów do
rozmów. Przyjrzyj się też zdrowiu.Byk 20.04-20.05

Jesteś w dobrej formie. Owocne
będą więc służbowe spotkania.
Warto też poznawać nowych ludzi.
Niewykluczone, że ktoś bardzo Cię
zafascynuje.Bliźnięta 21.05-21.06

WTwoim związku będzie iskrzyć.
Możliwe są zarówno porywy namięt-
ności, jak i kłótnie. W pracy możesz
spodziewać się nowej oferty. W po-
łowie miesiąca uda Ci się wypocząć.Rak 22.06-22.07

Tęsknota za uczuciem sprawi, że
wpadniesz na trop miłości. Ktoś
czeka na Twoje zainteresowanie. W
pracy nie stawiaj wszystkiego na
ostrzu noża. I wybierz się czasem na
spacer. Lew 23.07-22.08

Czas na mały remanent. Warto
docenić to, co dobre, a zrezygnować
z tego, co złe. Zmień tryb życia na
nieco spokojniejszy. I spotykaj się z
przyjaciółmi. Ktoś z nich potrzebuje
Twojej rady.Panna 23.08-22.09

Samotne Panny mogą zakochać
się bez pamięci. A związane z kimś -
zaskoczą partnera namiętnością. W
pracy małe nieporozumienia. Nie
bądź zbyt surowa dla współpracow-
ników. Finanse dobre.Waga 23.09-22.10

Codzienność nie powinna przy-
słaniać Ci całego świata. Spotykaj
się ze znajomymi, rozmawiaj z bli-
skimi. W drugiej połowie miesiąca
oczekuj dobrej wiadomości.Skorpion 23.10-21.11

Warto uporać się z zaległościami
w pracy. Potem możliwa będzie at-
rakcyjna, służbowa podróż. Zwróć
uwagę na problem w rodzinie. Bliscy
Cię potrzebują.Strzelec 22.11-21.12

Nic na siłę. Przemyśl każdą
swoją decyzję i zaplanuj zmiany. Do-
brze, gdybyś znalazł czas na krótki
wypoczynek. Pod koniec miesiąca
oczekuj ważnej przesyłki.Koziorożec 22.12-19.01

Los sprzyja Koziorożcom, które
planują nowe podboje. Twoim atu-
tem jest wdzięk i elokwencja. Ale nie
przesadź z balowaniem. Skontroluj
też zdrowie. I czekaj na podwyżkę.Wodnik 20.01-18.02

Twoje serce może całkiem nie-
oczekiwanie mocniej zabić. To uczu-
cie ma szansę potrwać dłużej. W
pracy kilka zmian, ale bez wpływu
na pobory. Czekaj na ważny telefon.Ryby 19.02-20.03

Dobry czas na jakieś kursy -
naukę prawa jazdy, poznanie no-
wych programów komputerowych
itp. Finanse pozwolą na takie wy-
datki. Poznasz kogoś miłego. To
może być prawdziwe uczucie.
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KrzyŜówka

W sądzie oskarżony zwraca się
za każdym razem do sędziego per
"Wysoka Sprawiedliwość". Sędzia
nie może już tego znieść i mówi do
oskarżonego:

- Proszę pana, tu nie ma żadnej
sprawiedliwości, a tym bardziej wy-
sokiej, tu jest zwykły sąd!

****
Pewna pani przychodzi do

urzędu, aby wyrobić sobie nowe do-
kumenty. Urzędnik pyta:

- Jest pani zamężna?
- Tak, po raz drugi.
- A ile pani ma lat?
- Dwadzieścia dwa.
Urzędnik patrzy uważnie na ko-

bietę i pyta:
- Także po raz drugi?

****
Ojciec do syna przed zakończe-

niem roku szkolnego:
- Gdybyś miał nie dostać świa-

dectwa ukończenia szkoły, to lepiej
nie pokazuj się w domu!

- Dobrze, tato. Tylko jak ja będę
odbierać swoje kieszonkowe?

****
Żona informatyka wysyła go po

zakupy.
- Kup parówki, a jak będą jajka,

to kup dziesięć.
Chłopina po wejściu do sklepu

pyta:
- Czy są jajka?
- Tak - odpowiada sprzedawca.
- To poproszę dziesięć parówek.

****
- Jak najczęściej informatycy

zwracają się do swoich żon?
- Myszko..

Na nietypowydeser

Przepisy na domowe peelingi

Banany w cieście
Cztery duże banany należy

obrać i przeciąć wzdłuż. Potem za-
nurzyć w przygotowanym wcześ-
niej cieście i smażyć na
rozgrzanym oleju, aż się zarumie-
nią. Przed podaniem posypać cze-
koladą, dekorować śmietaną. A
ciasto robi się podobnie jak naleś-
nikowe. Zmieszać trzeba pół
szklanki mąki ziemniaczanej i 2
szklanki mąki pszennej. Utrzeć z
dwoma żółtkami. Dodać 1 ły-
żeczkę cukru waniliowego i 1 ły-
żeczkę proszku do pieczenia oraz
4 łyżki wiórków kokosowych. Wy-
mieszać dodając wodę, by po-
wstało gęste ciasto.Śliwki w cieście

Suszone śliwki trzeba przez
noc namoczyć w wodzie z cukrem.
Potem osączyć, przekroić i wyjąć
pestki. W to miejsce włożyć kawa-
łek orzecha lub migdała. Takie na-
dziewane śliwki zanurzyć w cieście
naleśnikowym i smażyć na maśle.
Jeszcze ciepłe otoczyć cukrem z
cynamonem lub czekoladą.

Wkrótce wiosna. Każda z nas po zrzuceniu czapek, kurtek,swetrów chciałaby wyglądać ładniej i promienniej. Na pewnopomogą nam w tym kosmetyki, zwłaszcza te, które oczysz-czają całe ciało. Amożna je zrobić w domu, z produktów spo-żywczych. Oto trzy przepisy na domowe peelingi.Kawowa masa
Ma działanie złuszczające, a

dzięki kawie - również wyszczu-
plające. Do miseczki wsypujemy
garść gruboziarnistej soli, doda-
jemy po łyżce zmielonej kawy i
płatków owsianych oraz szczyptę
cynamonu. Mieszankę łączymy z
żelem pod prysznic i masujemy
wilgotne ciało. Spłukujemy.Słodkie oczyszczanie

Na chwilę przed prysznicem

lub kąpielą mieszamy w miseczce
garść cukru (im grubszy, tym lep-
szy) z kilkoma łyżkami słodkiej
śmietanki. Papką dokładnie masu-
jemy ciało, po czym spłukujemy.Oliwkowa papka

Gruboziarnistą sól łączymy z
sodą oczyszczoną (w proporcji
1:1). Mieszamy z oliwką (np. dla
dzieci). Masujemy ciało, spłuku-
jemy i myjemy żelem.


