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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 15 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi roz-
losujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: PRZY WIEL-
KANOCNYM STOLE. Nagrodę niespodziankę wylosowała Lucyna
Michałowska z Wojnowic. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 maja.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Praca Cię kocha. Dlatego jak najwięcej
wypoczywaj na powietrzu. Pomyśl też o
jakiejś wiosennej zmianie. I uważaj na
finanse, możesz mieć bowiem przej-
ściowe kłopoty. Jak zawsze pomogą Ci
bliscy.

Byk 20.04-20.05
Jeśli jesteś niezadowolony z pracy,
teraz masz szansę na znalezienie cze-
goś bardziej satysfakcjonującego. Ale
musisz wykazać się większą inicjatywą.
Pod koniec miesiąca poznasz ciekawe
osoby. Zdrowie dobre.

Bliźnięta 21.05-21.06
W maju będzie się sporo działo. W fi-
nansach seria miłych niespodzianek. A
w uczuciach zmiany - równie dobrze
możesz się zakochać, co odkochać. W
pracy nie przejmuj się plotkami.

Rak 22.06-22.07
Przyda się generalny “remont” zdrowia.
Najlepiej zacząć od zrobienia komple-
ksowych badań. W miłości prawdziwy
maj, kogoś poznasz, może się zako-
chasz. W finansach bez większych
zmian.

Lew 23.07-22.08
Na świat patrzeć będziesz z ufnością.
Możesz więc przyjrzeć się osobie bli-
skiej Twemu sercu i wesprzeć ją. Bar-
dzo na to liczy. W pracy nie bądź
nadgorliwy. Skontroluj zdrowie.

Panna 23.08-22.09
Przestań martwić się na zapas, a
wszystko ułoży się pomyślnie. Twoje re-
lacje z przyjaciółkami ułożą się wprost
wspaniale. Warto razem wybrać się
gdzieś na weekend. Finanse dobre.

Waga 23.09-22.10
Gwiazdy zapowiadają ożywione kon-
takty towarzyskie. Otworzą one przed
Tobą nowe perspektywy zawodowe. W
uczuciach trochę zawirowań. Pamiętaj,
że nie każdy flirt jest dobry. Jak ognia
unikaj kłamstw.

Skorpion 23.10-21.11
Twoją energię wzmocni bliski kontakt z
przyrodą.Wyjedź zamiasto, popracuj w
ogrodzie. W pracy bądź miły dla współ-
pracowników, ich bystrość uchroni Cię
przed błędami. Finanse dobre.

Strzelec 22.11-21.12
Przed Tobą stabilność finansowa. Być
może jest to czas na niewielką inwesty-
cję. Koniecznie przedyskutuj to z bli-
skimi. W sprawach serca wszystko
zależy od Twojej tolerancji.

Koziorożec 22.12-19.01
Pozwól sobie na zakupy, bo zapowiada
się zastrzyk finansowy. Może będzie to
wygrana, a może wyższa pensja?
Komuś o kim trochę już zapomniałeś
wyślij wiadomość. To będzie początek
prawdziwego uczucia.

Wodnik 20.01-18.02
Zapowiada się dobry miesiąc. W pracy
ktoś wreszcie doceni Twój talent i zaan-
gażowanie. W domu skoncentruj się na
rodzinie. Bliscy potrzebują rady w waż-
nej sprawie. Uważaj żeby się nie prze-
ziębić.

Ryby 19.02-20.03
Dopadnie Cię melancholia i lekkie przy-
gnębienie. Nie poddawaj się tym na-
strojom. Odezwij się do wypróbowanych
przyjaciół i umów na spotkanie. Bądź
ostrożna w sprawach finansowych.

(: (: HUMOR :) :)

Odstraszą owady
i gryzonie
W naszych ogródkach upra-

wiamy wiele roślin ze względu na
ich piękne kwiaty i liście. Ale oka-
zuje się, że niektóre z nich mogą
nam także pomóc w walce z uciąż-
liwymi owadami czy gryzoniami.

Na przykład aksamitka dosko-
nale radzi sobie z nicieniami, które
niszczą nasze warzywa. Nato-
miast zapach orzecha włoskiego
odstrasza komary i meszki. Dla-
tego pod takim drzewem warto
urządzić kącik wypoczynkowy.
Czarny bez, a konkretnie zapach
tego kwiatu odgania muchy i nor-
nice. A kolorowe kwiaty nasturcji
są doskonałą pułapką dla mszyc,
które nie mogą się już z nich wy-
dostać. Zapach cebulek korony
cesarskiej płoszy nornice i krety,
a czosnek odstrasza mrówki i
mszyce.
A zatem pamiętajmy, by te ro-

śliny znalazły się na naszych ogro-
dach. Przy nich pozbędziemy się
niechcianych i kłopotliwych intru-
zów.

- Nie wiem, co tak naprawdę w
tamtych czasach kobiety widziały
w mężczyznach? - mówi jednaprzyjaciółka do drugiej.
- To znaczy kiedy?
- Zanim wynaleziono pieniądze.

* * *
Pani pyta ucznia:
- Kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego masz nieodro-

bione?
- Bo jestem na diecie.

* * *
Zajączek wchodzi do baru i odprogu krzyczy:
- Kto mi pomalował rower na

zielono?
Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, a o co chodzi?
Na to zajączek:
- Nic, nic. chciałem tylko zapy-

tać, jak długo schnie farba.

Jeszcze o maseczkach
Jak zwykle wiosną podajemy

przepisy na maseczki odżywcze,
nawilżające, ujędrniające itp. Po
zimie nasza skóra wymaga bo-
wiem sporo pielęgnacji, by
znowu była rozświetlona i
zdrowa. A jak zawsze proponu-
jemy maseczki, które zrobić
można z produktów, jakie każda
gospodyni ma w domu.

Nawilżająca: ogórek + śmietana
Świeży ogórek obierz ze skórki izetrzyj na tarce o drobnychoczkach. Potemwymieszaj go z po-wstałym sokiem i dwiema łyżecz-kami gęstej śmietany. Maseczkęnałóż na twarz na 15 minut i zmyjciepłą wodą.

Odżywcza: jogurt + miód + cyt-ryna + rumianek
Połącz ze sobą 2 łyżeczki gęs-tego jogurtu naturalnego, łyżeczkępłynnego miodu, łyżeczkę soku zcytryny, łyżeczkę esencjonalnegonaparu rumianku (herbatki rumian-kowej). Maseczkę rozprowadź do-kładnie i pozostaw na 20 minut, anastępnie zmyj ciepłą wodą.
Poprawiająca koloryt skóry:marchew + żółtko +oliwa
2 łyżki utartej marchwi wymie-szaj z żółtkiem i dodaj kilka kroplioliwy. Maseczkę nałóż na twarz i po20 minutach zmyj ciepłą wodą.
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W świątecznym wydaniu ga-
zety zamieściliśmy konkurs dla
najmłodszych. Polegał on na uło-
żeniu hasła z czterech słów po-
dzielonych na sylaby. A hasło
brzmiało: "Zawsze przy rodzinnym
stole". Wśród nadawców prawidło-
wych odpowiedzi rozlosowaliśmy
dwie nagrody. Otrzymują je: Mate-
usz Pawlisiak z Wojnowic i Mo-
nika Rogalewicz z Trzebani.
Nagrody odebrać można w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osiecznej,
pokój nr 7.

Wygrali


