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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 14 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało:
CZERWCOWE SŁOWICZE TRELE. Krzyżówkę poprawnie rozwiązała i
bon na usługi kosmetyczne w Salonie Urody Styl w Osiecznej wygrała
Patrycja Jarońska z Osiecznej. Gratulujemy! Po odbiór bonu zapra-
szamy do redakcji. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w
tym miesiącu do wygrania również bon upominkowy do realizacji w Gabi-
necie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 15 lipca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czeka Cię huśtawka nastrojów. Raz
będziesz wesoła, innym razem
smutna. Szukaj sposobów na wyci-
szenie emocji. W pracy warto być roz-
ważną, teraz rozstrzygać się będzie
Twój awans. Na urlop wybierz góry.

Byk 20.04-20.05
Wkrótce otrzymasz sporo dowodów
sympatii także od nowo poznanych
osób. Będziesz też miała okazję wy-
bierać wśród adoratorów. Uważaj jed-
nak na plotki. W pracy załatwisz
wszystkie zaległe sprawy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Początek miesiąca zdominują ocza-
rowanie i nietuzinkowe zdarzenia.
Zrobisz na kimś duże wrażenie.
Druga połowa miesiąca jest dobrym
czasem na zmiany w domu. Może
mały remont lub przemeblowanie!

Rak 22.06-22.07
W lipcu aura będzie sprzyjać aktyw-
ności. Jeśli wypoczynek, to czynny.
Jeśli praca, to ciekawe oferty i dobre
zarobki. W kontaktach z bliskimi ko-
niecznie wyjaśnij nieporozumienia.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą miłe dni. Wiele chwil spę-
dzisz na ulubionych zajęciach. Ale
uważnie kontroluj wydatki, bo
gwiazdy mówią, że na przyjemności
wydasz więcej niż powinnaś. Przed
urlopem napraw domowe usterki.

Panna 23.08-22.09
W tym miesiącu pieniądze nie będą
się Ciebie trzymały. Dlatego rachunki
ureguluj zaraz po wypłacie. Jak naj-
częściej spędzaj weekendy na świe-
żym powietrzu. W pracy zyskasz, jeśli
dogadasz się z pewną kobietą.

Waga 23.09-22.10
W Twoim związku zapanuje harmo-
nia, jeśli bardziej zatroszczysz się o
potrzeby partnera. Może nie starcza
mu już sprzątnięty dom i dobry obiad.
Wyjedźcie gdzieś tylko we dwoje. W
pracy zmiany.

Skorpion 23.10-21.11
Szykuje się spiętrzenie obowiązków.
Możesz uniknąć bałaganu, jeśli wpro-
wadzisz planowanie. Tym bardziej, że
czekają Cię spotkania z krewnymi i
znajomymi. Sekret, którym ktoś Cię
obdarzy zachowaj tylko dla siebie.

Strzelec 22.11-21.12
Pierwsza połowa lipca to czas miło-
ści. Po raz kolejny poznasz zalety
partnera i to sprawi Ci ogromną ra-
dość. Prawdopodobnie wyjedziesz na
nietypowy urlop. Podwyżka w pracy.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie wszystko będzie się układać po
Twojej myśli. Pamiętaj jednak, że
zmiany zawsze czemuś służą. I nie
przywiązuj wagi do drobiazgów. Pod
koniec miesiąca spodziewaj się cie-
kawej propozycji zawodowej.

Wodnik 20.01-18.02
To dobra pora by się nieco wzmocnić.
Korzystaj z uroków lata, spaceruj, za-
jadaj się owocami, spotykaj przyjaciół.
Samotne Wodniki powinny przyjąć
zaproszenie od dawnego znajomego.
I koniecznie więcej się uśmiechać.

Ryby 19.02-20.03
Kilka razy nadarzy Ci się okazja, by
zabłysnąć w towarzystwie. Skorzys-
taj z tego. W pracy rozwiniesz
skrzydła, gdyż zniknie ktoś, kto Ci
przeszkadzał. Przed wyjazdem na
urlop skontroluj zdrowie.
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KrzyŜówkaz nagrodami

W sklepie zoologicznym klient
pyta sprzedawcę:

- Ile kosztuje ta gadająca pa-
puga?

- Musi pan sam ją o to zapytać.
Wczoraj powiedziała mi, że nie
chce żadnych pośredników.

* * *
Kowalski spotyka na ulicy szkolną
koleżankę i woła:
- Zosia, to ty? Ta szczerbata,
gruba Zosia z mysimi warkoczy-
kami? - Tak, to ja! - Nic się nie
zmieniłaś.

* * *
Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, Wysoki Sądzie. Mowa mo-
jego obrońcy i zeznania świadków
przekonały mnie, że jestem nie-
winny.

Dziśtruskawki
Sezon na truskawki trwa krótko.

Warto więc wykorzystać ten czas,
by najeść się owoców do syta, ale
też zrobić zapasy na zimę, a nawet
i potraktować truskawki jako dosko-
nały kosmetyk. Od dziesięcioleci
wiadomo bowiem, że truskawki za-
wierają sporo witamin, przede
wszystkim witaminę C, minerały
oraz kwasy organiczne. Są
smaczne, nadają się do deserów,
wypieków, mięs. I mają właściwości
odchudzające.

Witamina C znajdująca się w
owocach wygładza drobne zmarsz-
czki, złuszcza i rozświetla skórę.
Pobudza też produkcję kolagenu,
odpowiedzialnego za elastyczność
i jędrność. Wystarczy więc roz-
gnieść garść truskawek i dodać do
nich 2-3 łyżeczki naturalnego twa-
rożku oraz kilka kropli soku z cyt-
ryny. Taką papkę należy
rozprowadzić na twarzy i szyi, a po
15 minutach spłukać letnią wodą.

Z truskawek bardzo prosto jest
zrobić aromatyczny sok. Należy
umyć i odszypułkować 1 kg owo-
ców. Następnie włożyć je do szkla-
nego naczynia i zalać 1,2 litra
wrzącej wody. Odstawić całość na
3 godziny, a po tym czasie zlać sok
i wymieszać go z 10 dag cukru. Sok
przelać do butelek lub słoików i pa-
steryzować około 10 minut.

Dzieciom smakować będzie wa-
niliowy ryż z truskawkami. Około 30
dag ryżu ugotować trzeba w wodzie
z łyżeczką cukru waniliowego i po-
łową szklanki mleka. Pół kilograma
truskawek należy zmiksować i
dodać do musu pół pojemnika
śmietany. Gorący ryż wystarczy
polać truskawkowym sosem i ude-
korować całymi truskawkami. Bę-
dzie pyszny.

DOBRE RADY
* Sos z pieczeni wołowej bę-

dzie miał lepszy smak, jeśli przed
podaniem dodamy do niego łyżkę
zimnego naparu kawy.

* Aby rozciągnąć za ciasne
buty wystarczy włożyć do nich
duże obrane surowe ziemniaki, a
potem dopchnąć je pomiętymi ga-
zetami. Po kilku godzinach buty
ʻʼrozejdą sięʼʼ.

* Kiedy obcinamy guziki od
ubrania, dobrze jest wsunąć pod
nie grzebień lub widelec. W ten
sposób nigdy nie uszkodzimy tka-
niny.

* Aby ciasto drożdżowe było
bardziej pulchne, nie dodajemy do
niego cukru pudru, lecz cukier
kryształ. Dzięki temu, że dłużej się
uciera, ciasto jest lepsze.


