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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: WESOŁYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT. Nagrodę - bon na zabieg
kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Dobrosława Walenciak z Kąkolewa.
Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do
przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - rów-
nież do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 12 lutego.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Wszystko, co dobre, spotka Cię do-
piero w trzecim tygodniu lutego. Na po-
czątku miesiąca nazbiera się wiele
spraw do załatwienia i na niektóre nie
znajdziesz czasu. Będzie sporo ner-
wówki. A potem miła wizyta i pewna
niespodzianka. Byk 20.04-20.05

Czas uzdrowić relacje z bliską
osobą. To najlepszy moment, by wy-
ciągnąć do niej rękę. Nie warto w
nowym roku pielęgnować urazów. Pod
koniec miesiąca oczekuj ważnej wia-
domości. Może także nagrody w pracy. Bliźnięta 21.05-21.06

Przed Tobą spokojny i niezbyt wy-
magający miesiąc. Obowiązki okażą
się mniej absorbujące niż zwykle. Mo-
żesz też liczyć na rodzinę. Poświęć
więcej czasu swojemu zdrowiu. Nie za-
szkodzi wizyta u lekarza i więcej ruchu. Rak 22.06-22.07

Czeka Cię spore zamieszanie w
pracy. Nawał obowiązków zmuszać Cię
będzie do skrajnego wysiłku, ale właś-
nie wtedy pokażesz swoje umiejętno-
ści. Być może zasłużysz na awans. W
domu miłe zaskoczenie.  Lew 23.07-22.08

Wspólny czas z rodziną okaże się
cudownym relaksem. Nie rezygnuj z
ferii z dziećmi. Uważaj też na wydatki,
abyś nie popadł w długi. Gwiazdy
mówią, że czeka Cię nowa znajomość
w pracy. Panna 23.08-22.09

Najbliższe tygodnie mogą przy-
nieść rozczarowanie. Ktoś wykaże się
brakiem taktu i niechcący sprawi Ci
przykrość. Szybko rozwiąż ten konflikt.
W uczuciach miła stabilizacja. Dobre fi-
nanse. Waga 23.09-22.10

Powinnaś zaplanować jakieś
zmiany. To mogą być zakupy, remont,
zajęcia w klubie. Ważne, abyś znalazła
sposób na oderwanie się od proble-
mów. Pod koniec miesiąca oczekuj cie-
kawego spotkania służbowego. Skorpion 23.10-21.11

Luty będzie miesiącem, w którym
skupisz się głównie na sobie. Nie za-
pomnij jednak o bliskich, tym bardziej
że ktoś będzie potrzebował Twojej po-
mocy. Warto zagrać w jakąś grę licz-
bową, może będzie wygrana. Strzelec 22.11-21.12

Zaniedbałaś trochę życie towarzy-
skie, czas wrócić do przyjaciół.
Gwiazdy wróżą nową, ciekawą znajo-
mość. Kto wie, może to będzie począ-
tek prawdziwego uczucia. Finanse
nieco lepsze.  Koziorożec 22.12-19.01

Musisz wziąć sprawy w swoje ręce
i wreszcie zdecydować o zmianach w
życiu. Pomyśl o nowej pracy, a nawet
o założeniu firmy. W uczuciach też
przydałby się porządek. Nie obiecuj ni-
czego, czego nie dotrzymasz. Wodnik 20.01-18.02

Zwróć uwagę na zainteresowanie
się Tobą ze strony kolegi z pracy. To
coś poważnego. Może warto pójść
razem na kawę albo na tańce. Skon-
troluj zdrowie, zwłaszcza drogi odde-
chowe. I spodziewaj się podwyżki. Ryby 19.02-20.03

Luty zapowiada się dobrze, chociaż
powinnaś trochę odpocząć. Weź kilka
dni urlopu. Dobrze, gdybyś odwiedziła
rodzinę. Pod koniec miesiąca spodzie-
waj się nietypowej przesyłki. 

(: (: HUMOR :) :)
Policjant zatrzymuje blondynkę

jadącą pod prąd jednokierunkową
ulicą: 

- Nie widziała Pani znaku? Tu
można jechać tylko w jednym kie-
runku. 

- A czy ja jadę w dwóch? xxx
Kowalski spotyka przyjaciela: 
- Czy dostałeś mój list? 
- Ten, w którym przypominasz

mi, żebym ci oddał 300 złotych? 
- Właśnie ten!
- Nie, jeszcze nie dostałem. 

Zimny deserna gorąco

Jak łagodzić kaszel?

Taki podwieczorek będzie sma-kował wszystkim, a już na pewnodzieciom. Są to pieczone jabłka fa-szerowane na różne sposoby. Wy-starczy z dużego jabłka wydrążyćśrodek z pestkami i w to miejscewłożyć pyszny farsz. A potem jabłkapiec przez 20 minut w piekarniku roz-grzanym do 180 stopni C. Podawaćna gorąco.
A oto trzy różne nadzienia do jabłek. 
- wymieszać 10 dag kandyzowa-

nych owoców z łyżką dżemu ananaso-
wego i 2 łyżeczkami cukru waniliowego, 

- wymieszać po łyżce siekanych
migdałów, orzechów laskowych i wło-
skich z łyżką miodu i łyżką żurawiny ze
słoika,

- wymieszać łyżkę powideł śliwko-
wych z łyżeczką cynamonu, 5 dag ro-
dzynek, szczyptą imbiru, łyżką cukru i
łyżką wiórków kokosowych, 

- na dno wydrążonych jabłek włożyć
po łyżeczce dowolnego dżemu. Ubić
pianę z 1 białka i 2 łyżeczek cukru, wy-
mieszać z żółtkami i łyżką serka wani-
liowego. Uzyskaną masę położyć na
dżem.

Bardzo wiele osób właśnie terazprzeziębia się i nabawia różnych in-fekcji oraz kaszlu. Uporczywy kaszeljest bardzo uciążliwy a nieleczony ob-ciąża nasz układ krążenia. Dlatego zkaszlem, należy „walczyć” lub przy-najmniej go łagodzić. W babcinychapteczkach znaleźliśmy przepisy nadomowe syropy i napary. Warto je sto-sować. PRZY KASZLU MOKRYM SKU-TECZNE SĄ ZIOŁOMIODY
Wymieszaj sok z cytryny z rozgoto-

waną w małej ilości wody cebulą, dodaj
łyżkę ziołomiodu sosnowego. Zjadaj po
łyżce co godzinę. Lub utrzyj do białości
żółtko z łyżką ziołomiodu sosnowego,
dodaj sok wyciśnięty z połowy cytryny
oraz łyżkę spirytusu. Zjadaj przed snem. SYROP ŁAGODZI SUCHY KASZEL

Cebulowy. Obierz 2 cebule, pokrój w

plastry i układaj warstwami w słoiku,
przesypując cukrem lub miodem (ewen-
tualnie dodaj posiekane ząbki czosnku).
Po kilku godzinach zlej syrop, pij po łyżce
kilka razy dziennie. Resztę przechowuj w
lodówce nie dłużej niż 2 dni. 

Z octem jabłkowym. Wlej do bute-
leczki po 2 łyżki soku z cytryny, octu jabł-
kowego, miodu akacjowego i 1 łyżkę
spożywczej gliceryny. Zamknij butelkę i -
potrząsając - wymieszaj. Pij po łyżeczce
co 2 -3 godziny. OKŁADY ROZGRZEWAJĄCE

W okresach nasilonego kaszlu co
wieczór połóż na klatce piersiowej okład
z gorczycy: zmiel 5 łyżek gorczycy, wy-
mieszaj z 2 l gorącej wody. Zanurz w niej
lniany ręcznik, wyciśnij i połóż na klatce
piersiowej. Przykryj suchym ręcznikiem i
wełnianym szalikiem, poleż z okładem
przez 30 minut.
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Promieniotwórczy pierwiastek
odkryty przez Marię
Skłodowską - Curie

W grudniowym wydaniu naszej
gazety zamieściliśmy dwa konkursy.
Były to „Świąteczna skakanka” i
„Logogryf”. Otrzymaliśmy dużo pra-
widłowych odpowiedzi, a wśród ich
nadawców rozlosowaliśmy nagrody.
Hasło „Świątecznej skakanki”
brzmiało „Zimowe zabawy na
śniegu”. Aby je rozwiązać trzeba
było przeskakiwać po trzy kratki.
Nagrody w tej zabawie wylosowali:Krystyna Nosek z Osiecznej, Jo-anna Toboła z Osiecznej i Karo-lek Cieślak z Bojanic. A są nimi
magiczne kubki. Natomiast „Logo-
gryf” ukrywał hasło „Nowy Rok”. W
tym konkursie szczęśliwcami zos-
tali: Weronika Toboła z Osieczneji Mateusz Walenciak z Kąkolewa.
Nagrody można odebrać w siedzi-
bie redakcji, w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej. Zwycięzcom
gratulujemy!

Wygrali


