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HOROSKOP

   Rozwiązanie powstanie po przenie-
sieniu liter oznaczonych cyframi od 1 
do 17 do odpowiednich kratek obok 
krzyżówki. Prawidłowe hasło należy 
przesłać pod adresem redakcji lub na 
e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl 
(prosimy podać adres zamieszkania). 
Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę - nie-
spodziank ę . Poprzednie has ł o 
brzmiało: ŻYCZYMY SZCZĘŚLI-
WEGO NOWEGO ROKU. 
   Nagrodę niespodziankę wylosowa-
ła  Halina Jurczyńska z Wolkowa. 
Gratulujemy! Nagroda do odbioru w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, pokój nr 9A. Na rozwiązania 
czekamy do 10 lutego.

Imię Disneya, 
ojca Myszki Miki

HUM   R

Pożywka dla 
drobnoustrojów w 

laboratoriach

   Malarz zachwala swój obraz poten-
cjalnemu nabywcy:
   - Jeden Japończyk dawał mi za nie-
go 2 tysiące.
   - Hm... Ja mogę dać najwyżej 200 
zł.
   - Bierz Pan! Nie można pozwalać, 
by takie arcydzieła opuszczały ojczy-
znę!

* * *
   Na imprezie kumpel pyta kumpla:
   - Dlaczego jesteś sam?
   - Bo Mariolka miała zły humor.
   - A dlaczego?
   - Bo nie chciałem jej ze sobą za-
brać.

* * *
   W sylwestrową noc do taksówki 
wsiada klient i dysponuje: 
   - Do domu!
   - A gdzie pan mieszka?
   - Gdybym wiedział poszedłbym pie-
chotą.

Cytryna dobra na wszystko

     Sok z cytryny jest także dobrym 
kosmetykiem, łagodzi podrażnienia 
skóry oraz ją wygładza. Warto więc 
wiedzieć jak w domowych warun-
kach wykorzystać właściwości cytry-
ny. Dla zdrowia i urody.
    - Na wzmocnienie żył. Trzeba wy-
mieszać 4 łyżeczki ciepłej wody. Taki 
napój pić należy codziennie rano. To 
zapobiega miażdżycy i kruchości na-
czyń krwionośnych.
    - Jeżeli boli gardło. Wymieszać 

Każdy z nas zna smak tego owocu. Często cytrynowy sok pijemy w 
czasie kuracji antygrypowej. Działa przeciwzapalnie i łagodzi 
objawy przeziębienia. Udowodniono też, że obniża ciśnienie krwi i 
wzmacnia naczynia krwionośne.

Mieszkaniec 
Republiki ze 

stolicą 
w Jakucku Wielka ilość,

tłumy ludzi

Rolnik zajmujący 
się uprawą 
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zielonych na 
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Wygrali

Baran 21.03-19.04
Nadchodzi poprawa sytuacji w pracy. 
Jeżeli zamierzasz zaangażować się w 
nowe przedsięwzięcie, czas jest odpo-
wiedni. A w miłości bądź cierpliwy, to 
uczucie nie przychodzi na zawołanie. 
W lutym spraw sobie kilka dni urlopu.

Byk 20.04-20.05
Z ołówkiem w ręku zaplanuj wszyst-
ko, co chciałbyś zrobić w tym miesią-
cu. Inaczej ciągle będziesz za czymś 
gonić. Na horyzoncie pojawi się ktoś 
interesujący, może to znajomość na 
dłużej. Skontaktuj się z bliskimi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Jedno jest pewne, nadchodzi czas 
zmian, których tak bardzo się obawia-
łeś. O dziwo, wyjdą ci na dobre. 
Gwiazdy wróżą nowy związek, to 
może być przyjaźń albo miłość. Nie 
lekceważ żadnych znaków. Zdrowie 
dobre.

Rak 22.06-22.07
Warto odpocząć i się wyciszyć. Prze-
myśl, czy nie przydałby ci się kilku-
dniowy wypad w jakieś ulubione 
miejsce. I koniecznie załatw zaległe 
sprawy. Możesz nawet zainwestować 
gotówkę w nowy interes. Powinien 
się udać.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą dni zdominowane sprawa-
mi materialnymi. Nie przesadzaj jed-
nak z wydatkami, bo nie zanosi się na 
przypływ gotówki. W drugiej połowie 
miesiąca oczekuj niespodziewanej 
wizyty. Sprawi ci ona wiele radości.

Panna 23.08-22.09
Zapowiada się okres niezwykle oży-
wionych kontaktów towarzyskich. 
Korzystaj z zaproszeń na tańce i spo-
tkania w miłym gronie. Ale zadbaj o 
zdrowie. Ubieraj się ciepło i nie zapo-
minaj witamina.

Waga 23.09-22.10
Unikaj konfliktowych sytuacji, a nie-
porozumienia obróć na swoją korzyść. 
Nie słuchaj plotek, bo nie każdy jest 
ci życzliwy. I pamiętaj, że potrzebu-
jesz więcej snu i świeżego powietrza. 
Może choć krótki wyjazd w góry?

Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdy obdarzą cię energią i wspa-
niałym nastrojem, zwłaszcza pod ko-
niec miesiąca. Zrób z tego użytek. 
Zapowiada się też przypływ pienię-
dzy, ale niech cię nie skuszą okazje do 
pozbycia się ich.

Strzelec 22.11-21.12
Nadal trwa szczęśliwy czas dla uczuć, 
więc śmiało stawiaj na miłość i przy-
jaźń. Bądź serdeczny dla ludzi, odpła-
cą ci tym samym. W pracy czekają cię 
trudniejsze dni, ale poradzisz sobie. 
Zdrowie dobre.

Koziorożec 22.12-19.01
Wygospodaruj trochę czasu, by zająć 
się domem. Można coś zmienić, prze-
meblować, naprawić. W miłości czeka 
cię pewna próba, która wykaże, czy 
jesteście dobraną parą. Finanse dobre, 
ale kondycja fizyczna nieco gorsza. 
Zadbaj o nią.

Wodnik 20.01-18.02
Będzie okazja, by zmienić coś na lep-
sze w codziennym życiu. Nie rezy-
gnuj z takiej szansy. W pracy ułóż 
sobie lepsze relacje z kolegami. W 
zespole łatwiej o sukces. I kontroluj 
zdrowie, by nie dopadło cię zimowe 
przesilenie.

Ryby 19.02-20.03
W najbliższych dniach szykuje się dla 
ciebie jakaś nagroda lub nowa propo-
zycja zawodowa. Wszystko zależy 
jednak od tego, jak zaprezentujesz się 
teraz. A w uczuciach ważna decyzja 
do podjęcia, nie warto z nią zwlekać.
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Mahometan

Grecka litera
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warta 1/4 talara
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Rzeczny
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Gibbon białoręki, 
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    W świątecznym wydaniu gazety zamie-
ściliśmy konkurs dla najmłodszych czytel-
ników. Zadaniem czytelników było ułoże-
nie trzech słów rozrzuconych w paczkach 
gwiazdora. A słowa te brzmiały: książka, 
samochodzik, laleczka. Wśród nadawców 
odpowiedzi rozlosowaliśmy nagrody. 
Książkę wygrała Katarzyna Gorzelańczyk 
ze Świerczyny, samochodzik otrzyma 
Wiktor Michałowski z Kąkolewa, a lalecz-
ka przypadła Weronice Tobole z Osiecznej. 
Nagrody można odebrać w siedzibie re-
dakcji, w Urzędzie - pok. 9A.

Dobre rady babci
   - Bulion będzie ostrzejszy i bar-
dziej klarowny jeśli rozpuścimy w 
nim kilka okruchów żółtego sera.
   - Dania będą mocno pachniały su-
szonymi grzybami, gdy przynajmniej 
połowę z nich przed podaniem do 
potrawy zmielimy w młynku do pie-
przu.
   - Lukrowa polewa w torcie nie po-
pęka podczas krojenia, jeśli przygo-

towując lukier, dodamy do niego łyż-
kę stopionego masła.
   - Miąższ z awokado nie ściemnieje 
po przekrojeniu, gdy skropimy go 
sokiem z cytryny.
   - Niemiłe zapachy w kuchni uda się 
usunąć podgrzewając lekko w garnku 
trochę cukru i cynamonu.

sok z cytryną z taką samą ilością cie-
płej przegotowanej wody. Płynem 
płukać gardło 3-4 razy dziennie po 
kilka minut.
    - Gdy mamy suchą skórę dłoni i 
łokci. Wtedy trzeba zrobić mieszankę 
z wody różanej - 6 łyżek, płynnej gli-
ceryny - 4 łyżki i kilku kropli soku z 
cytryny. Wodę i glicerynę kupimy w 
aptece. Miksturę wcierać należy w 
suche miejsca na skórze.


