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Baran 21.03-19.04
Przed Tobą niezapomniane chwile. Kto
wie, może właśnie teraz ukochany po-
prosi Cię o rękę. A w stałych związkach
wiele romantycznych wieczorów. Na ho-
ryzoncie awans w pracy.

Byk 20.04-20.05
Jesteś nieco zbyt chłodna, a to onie-
śmiela. Daj się wreszcie obłaskawić. W
pracy nie będzie większych sukcesów,
ale porażek też nie. Liczyć możesz na
nieoczekiwaną wizytę. Zdrowie dobre.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie pozwól, by chłód za oknem zmroził
Twoje uczucia. Poświęć partnerowi wię-
cej uwagi. W pracy usłyszysz dużo mi-
łych słów na temat Twojego
profesjonalizmu. Może będzie się to wią-
zać z podwyżką.

Rak 22.06-22.07
Czekają Cię intensywne przeżycia. Nie
trać panowania nad sobą i nie okazuj za-
zdrości. W domu dobrze byłoby zająć się
naprawami i kupowaniem sprzętów. A w
pracy nie bierz dodatkowych zajęć, bo
będziesz zbyt przemęczona.

Lew 23.07-22.08
Pierwsza połowamiesiąca będzie trochę
zabiegana, ale druga to czas miłości. Nie
przegap okazji do zawierania nowych
znajomości. I kontroluj wydatki, gdyż nie
zapowiada się żaden przypływ gotówki.
Skontroluj zdrowie.

Panna 23.08-22.09
W tym miesiącu wydarzenie będzie
gonić wydarzenie i być może poznasz in-
teresujące osoby. Ale uwaga - ktoś nie-
życzliwy dąży do konfrontacji z Tobą. Nie
daj się sprowokować.

Waga 23.09-22.10
Sporo serdeczności spotka Cię w przy-
jaźni. Okaże się, że wiele osób wręcz nie
może bez Ciebie żyć. W sprawach za-
wodowych może się zdarzyć kilka ner-
wowych sytuacji, ale z wszystkim sobie
poradzisz. Dobre finanse.

Skorpion 23.10-21.11
Będziesz raz na, raz pod wozem. Doty-
czy to zwłaszcza spraw zawodowych.
Pamiętaj, że w pracy nie wszystko mu-
sisz robić sam. W sprawach sercowych
trochę chłodu, postaraj się więc nie za-
niedbywać partnera. Zdrowie dobre.

Strzelec 22.11-21.12
W marcu najwięcej będzie działo się w
sprawach osobistych. Taki czas warto
też wykorzystać na wyciągnięcie ręki do
kogoś, z kim ostatnio poróżniłeś się. Nie
wybieraj się w podróż.

Koziorożec 22.12-19.01
Wpracy staniesz się prawdziwą podporą
firmy i współpracowników. Niewyklu-
czone, że za tym pójdzie awans i lepsze
zarobki. Nie zapomnij jednak o bliskich,
zwłaszcza o pewnym zakochanym Ba-
ranie. Odpowiedz na sygnały od niego.

Wodnik 20.01-18.02
Lepiej będzie jeśli uzbroisz się w cierpli-
wość. Teraz nie spotkasz księcia z bajki.
Zadbaj też, by w stałych związkach nie
było tak mocno nerwowo. I popraw nieco
kondycję fizyczną.

Ryby 19.02-20.03
W tymmiesiącu zdrowy rozsądek okaże
się wprost niezbędny. Dobrze będzie się
wiodło dopóki nie przekroczysz miary.
No i chyba wreszcie podejmiesz ważną
decyzję sercową.
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 20 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: ZIMOWE FERIE TRWAJĄ. Nagrodę niespodziankę wylosowała
Katarzyna Ciszewska, Osieczna, ul. Kościuszki 6. Gratulujemy! Na-
groda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A. Na
rozwiązania czekamy do 10 marca.

Na deser
Od jednej z naszych czytelni-

czek otrzymaliśmy przepis na
wspaniały deser, który można zro-
bić w kilka minut. Pomysł jest tym
bardziej cenny, że kiedy zaskakują
nas niespodziewani goście, deser
ten na pewno zrobi furorę.

Wystarczy mieć w domu jabłka
i trochę bakalii. Jabłka obieramy i
kroimy na ćwiartki. Żaroodporne
naczynie smarujemy masłem i
wrzucamy do niego jabłka. Doda-
jemy sok z cytryny, suszone mo-
rele, orzechy włoskie, płatki
migdałowe. Wszystko skrapiamy
rumem i polewamy odrobiną
miodu. Całość mieszamy i wsta-

wiamy na kilka minut do piekar-
nika. Upieczone jabłka wkładamy
do pucharków i posypujemy cyna-
monem. Podajemy na ciepło. Są
pyszne!

* Pojemnik, w którym przecho-
wujemy chleb, dobrze jest wyłożyć
lnianą ściereczką. Chłonie ona wil-
goć i dzięki temu chleb nie pleś-
nieje.

* Gotowane ziemniaki będą
miały biały kolor, jeśli do wody do-
damy łyżeczkę soku z cytryny.

* Mleko zachowa dłużej świe-
żość, jeśli wsypiemy do niego od-
robinę soli.

* Jeśli nie chcemy, by masło na
patelni za bardzo się przyrumie-
niło, wystarczy dodać do niego od-
robinę oleju.

* Rosół nabierze doskonałego
smaku i pięknego koloru, jeśli
wrzucimy do niego obraną, prze-
krojoną na pół i przyrumienioną ce-
bulę.

Dobre rady

Po zimie warto szczególnie
zadbać o skórę rąk. Przez
ostatnie miesiące była ona
narażana na mróz, przesu-
szanie, częstszy kontakt z
detergentami. Dlatego teraz,
tuż przed wiosną, powin-
niśmy zrobić wszystko, by
dłonie znowu były ładne. Oto
dwa przepisy:

Maseczka z ziemniaków. To
bardzo prosty, ale i doskonały spo-
sób na wygładzenie szorstkich i
spierzchniętych dłoni. Wystarczy
obrać surowego ziemniaka, ze-
trzeć na drobnej tarce i położyć na
umyte i osuszone dłonie. Po 15 mi-
nutach należy ręce spłukać letnią
wodą i wsmarować odżywczy
krem.

Okład bananowy. Ten zabieg
przede wszystkim ujędrnia suchą i
zwiotczałą skórę. Trzeba rozetrzeć
dojrzałego banana z łyżeczką
miodu i masę nałożyć na dłonie.
Ręce okryć folią i ręcznikiem, a po
20 minutach spłukać letnią wodą.

Ładnedłonie

Z przeprowadzonych niedawno
badań wynika, że statystyczny
Polak spędza przed telewizorem
aż 12 godzin tygodniowo. W po-
zostałym czasie wolnym, jedna
trzecia rodaków czyta, drugie tyle
spaceruje, a 23 procent zajmuje
się domem. Co piąty Polak oddaje
się swojemu hobby, śpi lub po pro-
stu nie robi nic. Niestety 13 proc.
naszego społeczeństwa deklaruje,
że w ogóle nie ma czasu wolnego.

Ciekawe

(: (: HUMOR :) :)
Kowalska pyta sąsiadkę - Dlaczego u
was przez całą noc pali się światło?
- Ze względu na włamywaczy.
- To chyba niepotrzebne. Oni i tak mają
latarki.

* * *
Gość do kelnera: - Zamawiałem wodę i
wino. Gdzie jest woda?
- W winie, proszę pana.

* * *
Na przyjęciu jakaś dama pyta znanegomuzyka: - Czy pan gra tylko na skrzyp-
cach?
- Nie, także na fortepianie.
- To dobrze, może pan sobie sam akom-
paniować!

Krzyżówka z nagrodami


