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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 21 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: ŻYCZYMY RADOSNYCH ŚWIĄT. Nagrodę wylosowała Ma-rzena Aumiler z Kąkolewa. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do
15 lutego.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Początek lutego zapowiada się spokoj-
nie, choć będziesz musiała przejąć
część obowiązków kolegów z pracy.
Energia Ci jednak dopisze i z łatwością
wybierzesz najpilniejsze sprawy do za-
łatwienia. A w miłości niespodzianka.
Wieloletnia przyjaźń zamieni się w mi-
łość.

Byk 20.04-20.05
Wokół Ciebie mnóstwo życzliwych ludzi.
W pracy może to zaowocować awan-
sem. Prywatnie spodziewaj się ciekawej
propozycji towarzyskiej. Gwiazdy
mówią, że czeka Cię miłość od pierw-
szego wejrzenia lub intrygujący romans.
Zadbaj o zdrowie.

Bliźnięta 21.05-21.06
W domu wszystko będzie chodzić jak w
zegarku. Znajdziesz więc czas na nowe
znajomości. Wkrótce poszerzy się też
krąg Twoich przyjaciół. Nieco gorzej za-
powiadają się finanse. Kto wie, czy nie
będziesz musiała podjąć dodatkowej
pracy.

Rak 22.06-22.07
W lutym będziesz się bawić nieco wię-
cej niż zwykle. Pamiętaj jednak, by nie
przeciągać struny, zwłaszcza flirtując. W
pracy oczekuj niewielkiej podwyżki lub
nagrody. I skontroluj serce.

Lew 23.07-22.08
Jeśli martwisz się jakimś nieporozumie-
niem z bliskimi, najwyższy czas je wy-
jaśnić. Może przyda się szczera
rozmowa gdzieś poza domem. Zafunduj
sobie chociaż krótki urlop. Finanse w
normie.

Panna 23.08-22.09
Wpracy pojawi się prawdziwa okazja do
zmian. Będziesz mogła wykazać się po-
mysłowością i energią. W miłości może
dopaść Cię zazdrość. Nie daj wiary plot-
kom. Zadbaj o kondycję fizyczną.

Waga 23.09-22.10
Ktoś skruszony będzie chciał wrócić na
łono rodziny. Pozwól mu na to. W domu
zaproponuj jakieś zmiany. Może prze-
meblowanie albo mały remont? Upomi-
nij się też o obiecaną podwyżkę w pracy.

Skorpion 23.10-21.11
Czekają Cię piękne chwile we dwoje,
nawet jeśli od dawna jesteś w związku.
To będzie okazja do podjęcia ważnych
życiowych decyzji. Oczekuj też na bar-
dzo dobrą wiadomość.

Strzelec 22.11-21.12
Nie martw się, że ostatnio było trochę
"pod górkę". Gwiazdymówią, że właśnie
teraz przyjdą dobre dni. Dowiesz się jak
wiele dla kogoś znaczysz. Aw pracy po-
chwała, premia, a może nawet awans.

Koziorożec 22.12-19.01
Dla osób samotnych najbliższe tygodnie,
to dobry czas na legalizowanie związku.
Małżeństwa natomiast mogą liczyć na
renesans uczuć. Uważać jedynie trzeba,
by nie wydać zbyt wiele pieniędzy.
Wkrótce będą niezbędnie potrzebne.

Wodnik 20.01-18.02
Praca będzie Ci sprawiać przyjemność,
tym bardziej, że wcielisz w życie swoje
pomysły. Nie skrywaj uczuć przed kimś,
kto jest Ci bardzo bliski. Skontaktuj się z
dalszą rodziną. Potrzebuje Twojej rady i
pomocy.

Ryby 19.02-20.03
Wpołowie miesiąca spodziewaj się wia-
domości od dawnych przyjaciół, być
może spotkania z nimi. Wrócą wspom-
nienia, a dla niektórych nawet miłość. W
pracy nieco zwolnij. Potrzebujesz wypo-
czynku.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Wmałym miasteczku żył staru-
szek, który mieszkał w tym samym
domu przez 50 lat. Pewnego dnia
zadziwił wszystkich, przeprowa-
dzając się do sąsiedniej posesji.
Dopadli go reporterzy, pytając o
przyczynę przeprowadzki.
- Chyba odezwała się we mnie

dusza podróżnika - odparł męż-
czyzna.
* * *
Siedzi Kubuś Puchatek przy

ognisku i piecze prosiaczka. Nagle
nadchodzi Krzyś.

- Puchatku, co ty wyprawiasz?
- Wiesz, Krzysiu, mam już

dosyć miodu.
* * *
Młoda żona siedzi na balkonie

i lakieruje paznokcie. Nagle
wbiega do mieszkania i woła do
męża:

- Kochanie, zostaw to pranie,
weź gazetę i połóż się na kanapie.

- Co się stało?
- Idzie twoja matka.

Dziś podajemy przepis nakolejną pyszną sałatkę.Otrzymaliśmy go od jednej zczytelniczek tuż przed świę-tami i nie zdążyliśmy wydru-kować w grudniu. Jesteśmyjednak pewni, że ten przepisprzyda się i teraz, zwłaszczaw karnawale, gdy nierazprzyjmować będziemy gości.Zapewniamy, że sałatka wed-ług tego przepisu będziesmakować każdemu, a pracyprzy niej jest nie więcej niżna kilkanaście minut.
Do sałatki potrzeba: dwie piersi

z kurczaka, kapustę pekińską, trzy
ogórki korniszony, dwie małe ce-
bule, puszkę kukurydzy, majonez,
ketchup, sos czosnkowy i przy-
prawę, np. do kebaba.
Piersi z kury dzielimy na małe

kawałki i pieczemy z przyprawą,
natomiast cebulę i ogórki kroimy w
małe kostki. Następnie produkty
układamy kolejno w salaterce. Naj-
pierw połowę porcji kapusty pekiń-
skiej, a na niej wystudzone kawałki
kurczaka. Potem dodajemy ogórki.
Całość lekko pokrywamy majone-
zem i ketchupem. Kolejno wkła-
damy kukurydzę i cebulę i
powtórnie smarujemy sałatkę ma-
jonezem i ketchupem. Na koniec
dodajemy resztkę kapusty pekiń-
skiej. Sałatkę polewamy sosem
czosnkowym lub zrobionym z na-
turalnego jogurtu, soli i odrobiny
czosnku.

Sałatka wkilka minut

Peeling to najlepszy sposób na to,
by uwolnić skórę od martwych komórek,
odświeżyć ją i dotlenić. Taki zabieg po-
budza skórę do intensywnej odnowy,
wygładza ją, oczyszcza i sprawia, że ła-
twiej wchłania ona kosmetyki. Peeling
musi zawierać ścierne drobinki. W tej
roli świetnie się sprawdzają kryształki
cukru, soli, płatki zbożowe, a także
grubo zmielone zioła. W domowych wa-
runkach wystarczy je czymś połączyć,
na przykład oliwą, a potem stosować
jako środek do masowania i mycia.

Dziś podajemy dwa przepisy na
peeling do twarzy i do całego ciała.Mleczny do twarzy

4 łyżki płatków owsianych, 8-10
łyżek tłustego mleka.

Mleko lekko podgrzej, dodaj do
zmielonych grubo płatków i wymieszaj.
Papkę nałóż na twarz, szyję i dekolt, de-
likatnie masuj skórę przez kilka minut,
następnie dokładnie je spłucz. Peeling
oczyszcza i zmiękcza skóręSolny do ciała

4 łyżki grubej soli morskiej, 4 łyżki
oliwy.

Oliwę wymieszaj z solą. Nałóż pee-
ling na umytą, wilgotną skórę i natrzyj
ją. Szczególną uwagę zwracaj na łok-
cie, kolana i pięty, na których skóra jest
najbardziej zgrubiała. Po zabiegu do-
kładnie spłucz ciało.

Jeszcze opeelingu


