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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Gwiazdy wróżą Ci scementowanie
związku i złagodzenie wszelkich kon-
fliktów. Będzie więc szczęśliwiej. W
pracy nie licz na taryfę ulgową. Pilnuj
wszystkich terminów, ale nie forsuj się.

Byk 20.04-20.05
Nadchodzą wspaniałe chwile.

Wszystko, za co się weźmiesz, zakoń-
czysz sukcesem. Nie bój się zmian,
trochę zaryzykuj. Spodziewaj się też
bardzo miłego spotkania po latach.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Masz szansę na poznanie kogoś

wyjątkowego. W stałych związkach
umocnienie uczuć. Przybędzie Ci obo-
wiązków. Mogą się też zdarzyć niepla-
nowane wydatki. Skontroluj zdrowie. 

Rak 22.06-22.07
Najwyższa pora zadbać o równo-

wagę między życiem zawodowym a
prywatnym. Zwolnij trochę w pracy i
poświęć więcej czasu bliskim. Niektó-
rzy z nich potrzebują wsparcia. Lepsze
finanse. 

Lew 23.07-22.08
Twoja kariera zawodowa nabierze

przyśpieszenia. Możesz oczekiwać
zmiany zakresu obowiązków. W spra-
wach sercowych nieco zawirowań.
Pewna znajomość może zamieszać w
Twoim życiu. 

Panna 23.08-22.09
Twoje życie towarzyskie wymaga

uporządkowania. Pewna osoba z bli-
skiego otoczenia czuje się zaniedby-
wana. Jesień może niekorzystnie
wpłynąć na Twoje samopoczucie. Za-
dbaj o dobrą kondycję.

Waga 23.09-22.10
Dobry czas na snucie planów. W

życiu prywatnym można podjąć de-
cyzję o dacie ślubu, narodzinach
dziecka, zmianie mieszkania itp. W
pracy nie angażuj się w żadne plotki i
konflikty. Dobre finanse. 

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą dość spokojny mie-

siąc. Nie będzie żadnych przykrych
niespodzianek. Warto więc załatwić
wszystkie zaległości i zorganizować
spotkanie z dawno niewidzianymi zna-
jomymi.

Strzelec 22.11-21.12
Teraz najważniejsze będą kwestie

zawodowe. Trzeba będzie wykazać
się dużym zaangażowaniem i pomy-
słowością. W firmie zapowiadają się
bowiem zmiany. A w życiu prywatnym
nowa znajomość.

Koziorożec 22.12-19.01
Czekają Cię korzystne zmiany w

sferze uczuciowej. Zarówno w stałych
związkach, jak i w tych partnerskich.
Jest szansa na przypływ gotówki, to
może być nagroda lub wygrana. 

Wodnik 20.01-18.02
Będziesz emanować optymizmem.

Wykorzystaj ten okres na kilka dni wy-
jazdu z bliskimi. Odpoczynek wam się
należy. W połowie miesiąca oczekuj
ważnej wiadomości urzędowej.

Ryby 19.02-20.03
W najbliższych tygodniach po-

święć więcej czasu dla siebie. Zadbaj
o lepsze samopoczucie. Nie oszczę-
dzaj pieniędzy na fryzjera, kosme-
tyczkę, drobne zakupy. W pracy bez
zmian, jak zwykle mnóstwo zajęć.

(: (: HUMOR :) :)
Spotyka się dwóch znajomych:

- Widzisz i wygrałem tę sprawę o
przekroczenie prędkości.

- Ale jak?

- Mój adwokat udowodnił, że przy
200 kilometrów na godzinę nie

widać znaku 

ograniczenia do czterdziestu.

***

W restauracji klient zamówił kotlet.
Siedzi pochylony nad talerzem i

płacze. Podchodzi zaintrygowany
kelner i pyta:

- Dlaczego pan płacze?

- Może moje łzy go przekonają i
zmięknie.

PLACUSZKI
Składniki: 2 jabłka, 3 żółtka, 2

łyżki mąki, 2 łyżki bułki tartej, 1/2

szklanki mleka, 1/2 łyżeczki pro-

szku do pieczenia, olej do smaże-

nia, cukier puder do posypania.

Przygotowanie: Jabłka obierz i
zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
Dodaj bułkę tartą, mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia,
mleko oraz żółtka i wymieszaj. Na
patelni rozgrzej olej i kładź łyżką
solidne porcje masy jabłkowej.
Smaż na rumiano z obu stron.
Przed podaniem posyp cukrem
pudrem. 

Jak to zrobić?

O tym, że orzechy mają wita-
miny oraz potas, magnez i wapń,
wiedzą niemal wszyscy. Ale że
wzmacniają i uelastyczniają
skórę, zapobiegają wysychaniu
naskórka, przyśpieszają tworze-
nie się kolagenu i elastyny, to już
nie każdy wie. Tymczasem orze-
chy to cenne źródło piękna, i to
zarówno w formie smacznej prze-
kąski, jak i coraz większej ilości
orzechowych kosmetyków. Warto
z nich korzystać, tym bardziej że
niektóre z nich możemy zrobić
sami. 

Orzechy laskowe zawierają
dużo witaminy E, która zwalcza
wolne rodniki, a więc zapobiega
starzeniu się. Olej z orzecha la-
skowego doskonale nawilża
skórę, a także ma zbawienny
wpływ na włosy. Wzmacnia je i po-
woduje, że szybciej rosną. Wy-
starczy rozgnieść dwie garście
orzechów, dodać do nich odrobinę
wody i wymieszać. Gęstą papkę
nałożyć trzeba na skórę głowy, a
po godzinie spłukać. Kurację do-
brze jest powtarzać dwa razy w ty-
godniu przez trzy miesiące. 

Orzechy włoskie mają właści-
wości przeciwzapalne. Kosmetyki
z ich wyciągów stosuje się więc do
cery wrażliwej, delikatnej i skłon-
nej do podrażnień. Aby zrobić ma-
seczkę z orzechów włoskich
trzeba zmiażdżone orzechy zalać
ciepłym mlekiem, a gdy napęcz-
nieją, papkę nałożyć na twarz. Po
10 minutach twarz przemywamy
pamiętając, że orzech włoski deli-
katnie przyciemnia skórę i włosy.

Migdały świetnie nadają się do
pielęgnacji skóry, nawilżając ją i
wspomagając walkę z trądzikiem.
Bardzo prosto można zrobić sobie
migdałową maseczkę. Dwie ły-
żeczki mielonych migdałów wy-
mieszać trzeba z jedną łyżeczką
miodu i 1/2 łyżeczki soku z cyt-
ryny. Mieszankę wmasowuje się w
twarz i spłukuje po kilku minutach.

Moc orzechówKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

OCET WINNY
Składniki: obierzyny z jabłek, 1l

wody, 1 łyżka cukru. 

Przygotowanie: Jabłka umyj i
osusz papierowym ręcznikiem, a
następnie obierz. Obierzyny z jab-
łek włóż do słoja (jabłka możesz
wykorzystać na przykład do zro-
bienia rolady). Zalej obierzyny let-
nią przegotowaną wodą osłodzoną
łyżką cukru. Przykryj słój gazą i od-
staw w ciepłe miejsce do sfermen-
towania. Przecedź ocet, rozlej do
butelek i zamknij. 

Używaj do doprawienia potraw
i lekkich marynat. Rozcieńczony
(łyżeczka na szklankę wody, 2 por-
cje dziennie) działa odtruwająco,
odchudzająco i odkwaszająco. 

1. Bajkowa czapka
2. Żyje z kapitału
3. Szkoła Sztuk Pięknych
4. Podróżowała po Krainie Czarów
5. Element sań
6. Nieprawidłowości w pogodzie
7. Obmyśla plan bitew
8. Zapewnia stabilizację aparatu

9. Część czapki
10. Odmiana narcyza
11. Piastów lub Wazów
12. Sprawa niewielkiej wagi
13. "… i żona" A. Fredry
14. Wiezione do młyna
15. Duże jezioro w Rosji
16. Rozstrzyga spory
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło nalezẏ
przesłac ́pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podac ́adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało:   Kolo-
rowe jesienne klimaty. Nagrode ̨wygrała  Stefania Jaś z Osiecznej  . Jest
odbioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do
przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzó̇wek, w tym miesiac̨u do wygrania magiczny
kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na
rozwiaz̨ania czekamy do 14 listopada.


