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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 15 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: PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM SENIORÓW. Nagrodę niespo-
dziankę wylosowała Władysława Smektała z Kąkolewa. Gratulujemy!
Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7.
Na rozwiązania czekamy do 10 grudnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Powodzenie w wielu sprawach zapewni
Ci komunikatywność i okazywanie więk-
szej wyrozumiałości. Nie lekceważ uwag
bliskich. W pracy nieco przystopuj, bo bę-
dziesz zbyt zmęczony, by zabrać się za
świąteczne przygotowania. A na to
wkrótce będzie czas.

Byk 20.04-20.05
Z ołówkiem w ręku zaplanuj wszystko, co
chciałbyś zrobić w tym miesiącu. Nie
marnuj czasu na niepotrzebne przed-
sięwzięcia. Zacznij myśleć o gwiazdko-
wych prezentach, bo przed świętami
dojdą inne dodatkowe obowiązki.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie zaszkodziłoby już teraz trochę
oszczędzać. Przygotowanie do świąt bę-
dzie spoczywać na Twoich barkach. Ale
mimo wszystko zaplanuj choć jeden
dzień na relaks. Zasługujesz na wypo-
czynek, najlepiej z partnerem.

Rak 22.06-22.07
Żyjesz w takim tempie, że umykają Ci
drobne przyjemności. A przecież właśnie
tego teraz Ci potrzeba. Skontroluj zdro-
wie, bo jesień nie jest dla Ciebie najlep-
szą porą roku. Finanse dobre.

Lew 23.07-22.08
Ciesz się z ciszy i spokoju wokół Ciebie,
bo nie potrwają one długo. Już w połowie
grudnia dojdą nowe obowiązki, ale też
trochę więcej gotówki. Przydadzą się na
święta, bo zapowiada się sporo gości.
Zdrowie dobre.

Panna 23.08-22.09
Czekają Cię sukcesy towarzyskie i za-
wodowe. Kto wie, może nawet od stycz-
nia zmienisz pracę. Grudzień poświęć
więc na podsumowania - pozamykaj
sprawy i rozlicz się z zaległościami.
Oszczędzaj gotówkę na święta.

Waga 23.09-22.10
W najbliższych dniach będziesz miała
więcej obowiązków, ale nie zwalniaj. At-
mosfera bardzo się poprawi i do głowy
przyjdą Ci nowe pomysły, a za nimi lep-
sza sytuacja finansowa. W domu po-
święć więcej uwagi partnerowi.

Skorpion 23.10-21.11
Unikaj podejmowania decyzji pod wpły-
wem emocji. Zanim coś zrobisz, kilka
razy przemyśl. I nie wdawaj się w ro-
mans, który może sprawić Ci wiele przy-
krości. Finanse w normie.

Strzelec 22.11-21.12
Burza wisi w powietrzu. Nie przenoś pro-
blemów z pracy do domu, bo to się źle
skończy. W uczuciach szykują się
zmiany. Może poznasz kogoś interesują-
cego? Gwiazdy mówią, że niespo-
dzianka czeka Cię na początku grudnia.

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe dni okażą się dla Ciebie wy-
jątkowo dobre. Otrzymasz propozycję nie
do odrzucenia. A w domu bliscy zechcą
wprowadzić trochę zmian, pozwól na to.
I zadzwoń do rodziców.

Wodnik 20.01-18.02
Nie przeceniaj swoich możliwości i nie
podejmuj złych decyzji. Raczej pomyśl o
dokształcaniu i pokaż w firmie, co potra-
fisz. Bliscy będą Cię wspierać. I rozejrzyj
się wokół, ktoś bardzo chce Cię poznać.

Ryby 19.02-20.03
Postaraj się wciągnąć partnera w swoje
sprawy. Daj mu odczuć, że jest w Twoim
życiu najważniejszy. A w pracy trochę
zwolnij. Może nawet weź kilka dni urlopu.
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Do sypialni
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KrzyŜówka z nagrodami

Najlepsza jest oczywiście pocz-ciwa naftalina, ale niestety, nadajeona ubraniom specyficzny, nieprzy-jemny zapach. Zamiast niej, na żar-łoczne mole zastosować możnapomarańcze z goździkami. Otóż nakawałku folii w szafie należy położyćplasterki lub całe lekko nacięteowoce, do których wkuwamy kilkapachnących goździków. Gdy wy-schną, wymieniamy je na świeże.

Na mole

O tym, że większość roślin wdzień wytwarza tlen, a w nocy gopochłania i wydycha dwutlenekwęgla, wiemy pewnie wszyscy.Ale nie każdy słyszał, że są itakie rośliny, które również wnocy wytwarzają tlen. I te po-winny stać w sypialni, ponieważich obecność zapewnia namzdrowy sen. Do takich należąmiędzy innymi: ananas, aloes,sansewiera, storczyki.
Są jednak i inne rośliny, które ko-

rzystnie wpływają na nasz orga-
nizm. Jeśli w sypialni stoi telewizor,
warto w jego pobliżu wstawić pap-
rotkę lub karłowatą dracenę albo

bluszcz. Usuwają one bowiem z po-
wietrza szkodliwe substancje, wy-
dzielające się podczas pracy
telewizora. Paprotka ponadto przy-
wraca odpowiednią jonizację po-
wietrza, zakłóconą przez pracę
urządzeń elektronicznych.

Jeśli jesteśmy przeziębieni, do-
brze jest postawić na nocnym sto-
liku pelargonie o pachnących
liściach. Niektórzy nazywają ją an-
ginką lub geranium. Olejki zawarte
w jej liściach ułatwiają oddychanie.

A zimą zamiast nawilżacza po-
wietrza można wykorzystać diffen-
bachię, figowce lub skrzydłokwiat.
Trzeba je tylko systematycznie pod-
lewać i raz na tydzień lub dwa prze-
czyścić liście wilgotną szmatką.
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Domowe sposoby
Zimą nasza skóra staje się bar-

dziej szorstka. Proponujemy więc
przepisy na łatwe do przygotowania
kąpiele, które wygładzają skórę i
sprawiają, że staje się delikatniej-
sza.

Z mlekiem i bzem. Dwie łyżki
suszonych kwiatów bzu zalewamy
pół litra wrzątku. Przykrywamy na
pół godziny. Przecedzony napar łą-
czymy ze szklanką mleka i wle-
wamy do wanny z ciepłą wodą.
Zanurzamy się na 15 minut.

Z olejem.Dwie łyżki oleju roślin-
nego (np. słonecznikowego, rzepa-
kowego, oliwy z oliwek) łączymy z
dwiema kroplami olejku np. lipo-
wego, z nagietka, jojoby. Miksturę
wlewamy do wanny z ciepłą wodą i
zanurzamy się na 15-20 minut.

Odpowiedź na to pytanie zna-
leźliśmy w jednym z poradników.
Zamieszczamy ją na naszych ła-
mach, choćby dlatego, że jedzenie
grejpfrutów pomaga schudnąć. A z
nadwagą walczy przecież niejedna
nasza czytelniczka.

Witaminy: A, z grupy B oraz C,
beta-karoten, flawonoidy. Ale naj-
ważniejsze są związki wspomaga-
jące odchudzanie, czyli pektyny.
Znajdują się one w błonie oddzie-
lającej cząstki owocu oraz w białej
części pod skórką. Pektyny
oczyszczają organizm z toksycz-
nych substancji, przyspieszają
przemianę materii, regulują trawie-
nie i poziom cholesterolu we krwi.
Zjadając jeden owoc dziennie, po-
krywamy zapotrzebowanie orga-
nizmu na witaminy i składniki
mineralne, zjadając dwa - przy-
spieszamy spalanie tłuszczów z
posiłków i chudniemy.

- Ty łobuzie! - krzyczy Kowalski nachłopaka - Ja cię nauczę całować
moją córkę!
- Dziękuję, nie trzeba, ja to dosko-
nale umiem.

* * *
Policjant zatrzymuje kierowcę cię-żarówki: - Ma pan przeładowany
samochód. Będę musiał zabrać
pana dowód rejestracyjny.
- Żartuje pan! Przecież on ważynajwyżej 5 gram.

Co w grejpfrucie?


