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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 21 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamiesz-
kania). Poprzednie hasło brzmiało: RODZINNYCH WIELKANOCNYCH ŚWIĄT.
Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Bernadeta
Nowakowska z Osiecznej. Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do
wygrania bon upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na roz-
wiązania czekamy do 15 maja.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czeka Cię spokój w sercu i zadowole-nie z tego, co jest. Będzie więc dobryczas na zaplanowanie czegoś dla sie-bie. Może wyjazd, a może jakieś za-kupy? W uczuciach prawdziwa wiosna.Single mają szansę na nowe znajomo-ści. W stałych związkach będzie gorąco.
Byk 20.04-20.05

Tylko na chwilę będziesz mogła ode-rwać się od zawodowych obowiązków.Spokojniejszy będzie drugi tydzień mie-siąca. Ale pod koniec maja spodziewajsię dodatkowych zadań, i kilku ważnychspotkań. Może odnowisz starą znajo-mość.
Bliźnięta 21.05-21.06

Wuczuciach wiosennie i inspirująco. Nahoryzoncie nowa miłość. Pozwól, byktoś zakochany mógł Ci to okazać. Wpracy trochę nowych obowiązków. Niezabraknie jednak pomocników, tylko nieodrzucaj wyciągniętej ręki.
Rak 22.06-22.07

W życiu zawodowym gwiazdy obiecująCi sukcesy. Warto dać upust nowymkoncepcjom i pokazać szefostwu co po-trafisz. A w domu koniec pewnego nie-porozumienia. Twoi bliscy okażą, że Ciękochają i szanują.
Lew 23.07-22.08

Zdrowie upomina się o uwagę. Jeśli nierobiłaś badań, zrób je teraz. A potemtrochę odpocznij. Oczekuj też zmiany wdomu. To może być wyprowadzkakogoś z bliskich, albo zwykłe przemeb-lowanie.
Panna 23.08-22.09

Życie wymusi na Tobie większą aktyw-ność. Będziesz gonić za dodatkowąpracą i pieniędzmi. Poradzisz sobie napewno. Nie zapomnij o kimś, kto Ciękocha. Skontroluj zdrowie i zmień na-wyki żywieniowe.
Waga 23.09-22.10

Nie bierz na siebie tylu obowiązków. I wpracy, i w domu są osoby, które chętnieCi pomogą. Pod koniec miesiąca mo-żesz spotkać kogoś bardzo interesują-cego. Może nawet rozpocznieciewspólny interes.
Skorpion 23.10-21.11

Jeśli zimą miałaś problemy ze zdro-wiem, maj będzie sprzyjał rekonwales-cencji. W domu nie unikniesz drobnychspięć, ale wszystko skończy się dobrze.Maj przyniesie też pewną niespo-dziankę.
Strzelec 22.11-21.12

Sporo będziesz myślała o pieniądzach,skąd je zdobyć i na co najpierw wydać.To zainspiruje Cię do nowych działań.Wykorzystaj fakt, że przyjaciele chcąCię wesprzeć. Zdrowie dobre.
Koziorożec 22.12-19.01

Będziesz miała wiele siły na działanie.Teraz więc remontuj, sprzątaj, uprawiajsporty. Doczekasz się uznania rodziny iznajomych. A w pracy lekceważ plotki irób swoje. To może mieć konkretny wy-miar finansowy.
Wodnik 20.01-18.02

Maj sprzyja ciepłym relacjom i ożywie-niu uczuciowemu. Obok singli pojawi sięktoś bez zobowiązań. Spodziewajcie sięwięc randek pełnych żaru. W pracyzmiany, które nie każdego Wodnikaucieszą.
Ryby 19.02-20.03

W pracy masz wokół siebie sporą kon-kurencję, więc musisz pokazać, że jes-teś najlepsza. A stać Cię na to. Wdrugiej połowie maja nieoczekiwanespotkanie z dawnymi znajomymi. Fi-nanse dobre.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Jasio miał już 6 lat, a jeszcze
nic nie mówił. Pewnego dnia
mama podaje mu obiad, a Jasio
wrzeszczy:

- A gdzie kompocik?
Mama zdziwiona:
- Jasiu, to ty umiesz mówić?
- Umiem - odpowiada Jasio.
Mama na to:
- To dlaczego dotąd nic nie mó-

wiłeś?
- Bo zawsze był kompocik.

* * *
Grupa turystów błądzi w gó-

rach. Wieczór, a tu ani śladu czło-
wieka i nadziei na nocleg.

- Mówił pan, że jest najlepszym
przewodnikiem po Tatrach! -
wścieka się jeden z uczestników
wycieczki.

- Zgadza się. Ale to mi już wy-
gląda na Bieszczady.

Mlecznakąpiel
Mleko lekko natłuszcza skórę i

łagodzi jej podrażnienia. Choćby
dlatego warto używać go w domo-
wych zabiegach. Mleko dobrze bo-
wiem robi zarówno skórze
nastolatków, jak i kobiet dojrzałych.
Osoby młode zwykle mają skłonno-
ści do przetłuszczania skóry i wy-
prysków, dlatego dla nich lepsze są
produkty zakwaszające, a więc jo-
gurty i kefiry. Natomiast skóra doj-
rzała często bywa przesuszona,
polubi więc natłuszczające i odżyw-
cze słodkie mleko oraz śmietankę.
Najprostsze zastosowanie

mleka w codziennej pielęgnacji, to
kąpiele z jego dodatkiem. Do wody
w wannie dodać trzeba dwa litry
mleka (2 proc. tłuszczu). Jeśli
mamy suchą skórę dodajmy do ką-
pieli pół opakowania mleka w pro-
szku rozmieszanego starannie w
ciepłej wodzie (nie powinno być
grudek!).
Miodowy wariant kąpieli (dla

skóry suchej i normalnej) jest na-
stępujący: półtora litra tłustego
mleka i pół szklanki miodu lekko
podgrzewamy cały czas mieszając.
Wlewamy mieszankę do wanny z
wodą o temperaturze około 37 st.C.
Zanurzamy się na 15 min, nie uży-
wając mydła (nie będzie się dobrze
pienić). Potem należy opłukać się
chłodną wodą, osuszając delikatnie
ręcznikiem. Nie musimy już wcierać
balsamu do ciała.
Mocno przesuszonej skórze wy-

śmienicie zrobi 15-minutowa kąpiel
mleczno-ziołowa: litrem wrzącego
mleka zalewamy 6 torebek kwiatu
lipy. Po 10 minutach wlewamy
napar do wanny z ciepłą wodą i za-
żywamy kąpieli.

Delicje!
Ciasto zrobione według tego

przepisu próbowaliśmy na wielka-
nocnym spotkaniu. Smakowało
wszystkim, więc zamieszczamy go
na łamach "Przeglądu...". Pani
Henryka Przybylska zapewnia, że
wypiek uda się każdej gospodyni.
Ciasto: 6 jaj, 1 szklanka cukru,

1.5 szklanki mąki tortowej, 2 ły-
żeczki proszku do pieczenia,
6 łyżek oleju, 1 łyżeczka kakao.
Białka ubić na sztywno, dodać

cukier, stopniowo żółtka ciągle ubi-
jając. Do ubitej masy dodać prze-
sianą mąkę z proszkiem i olej.

Trochę ciasta zostawić, dodać do
niego łyżeczkę kakao. Jasne
ciasto wylać na blachę, łyżeczką
polać ciemnym ciastem. Na
wierzch wiśnie wydrylowane lub ja-
gody. Piec w 190 st. C przez 30
minut.
Krem: 1,5 szklanki mleka,

5 łyżek cukru, 1 cukier waniliowy,
4 łyżki mąki zwykłej, 0,5 kostki
margaryny palma.
1 szklankę mleka zagotować z

5 łyżkami cukru i cukrem wanilio-
wym. Wlać 0,5 szklanki mleka wy-
mieszanego z 4 łyżkami czubatymi
mąki zwykłej. Ostudzić i utrzeć z
0,5 kostki margaryny. Wystudzone
ciasto przekroić i wyłożyć kremem.
Wierzch można polać polewą.


