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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji
lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: Majowe promienie słońca. Nagrodę - bon na zabieg kos-
metyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Halina Jurczyńska z Wolkowa. Bon do
odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyła-
nia rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 lipca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W miłości korzystne relacje. Nie
szukaj dziury w całym, ciesz się tym,
co was łączy. Najbliższy miesiąc bę-
dzie czasem nowych znajomości i wy-
jazdów. Pieniędzy na urlop powinno Ci
wystarczyć.

Byk 20.04-20.05
Nie bądź zbyt zazdrosny i podej-

rzliwy, bo mogą Cię spotkać nieporo-
zumienia i przykre rozmowy. W pracy
wszystko ułoży się po Twojej myśli.
Będzie więcej pieniędzy. Zadbaj o
kondycję.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wspaniały czas w miłości, zwłasz-

cza dla par z długim stażem. Dobry
byłby więc urlop w lipcu. Zadbaj o
zdrowie. Przydałoby się więcej ruchu i
wysiłku na świeżym powietrzu.

Rak 22.06-22.07
Jeśli boisz się zmian, nie martw się

na zapas. Coś się zmieni, ale na lep-
sze. Możliwe, że pojawi się propozy-
cja lepszych zarobków. Pod koniec
miesiąca nowa znajomość z kimś,
kogo już dawno chciałeś poznać.

Lew 23.07-22.08
Niewykluczone konflikty. W trud-

nych momentach postępuj rozsądnie i
nie rób sobie wrogów. W lipcu przy-
najmniej na tydzień wyjedź gdzieś z
bliskimi. Spodziewaj się też wizyty bar-
dzo miłych gości.

Panna 23.08-22.09
Zawładną Tobą sprawy materialne

oraz chęć zysku i posiadania. Nie daj
się zapędzić w ciągłą gonitwę za pie-
niędzmi. Zastopuj trochę. Wkrótce
ktoś wyda Ci się niebywale interesu-
jący i nabierzesz ochoty na flirt.

Waga 23.09-22.10
Przed Tobą doskonały czas na

zmiany w sprawach uczuciowych i w
związku. Dlatego właśnie teraz podej-
muj decyzje dotyczące wspólnej przy-
szłości. W pracy zakończ zaległe
sprawy i uporządkuj papiery.

Skorpion 23.10-21.11
Już wkrótce wyprowadzisz do-

mowe finanse na prostą. Praca da Ci
satysfakcję i trochę więcej pieniędzy.
Pomyśl więc o urlopie. Przed Tobą
miłe spotkania towarzyskie. Może
nawet znajomość na dłużej.

Strzelec 22.11-21.12
Letnie dni upłyną mile i spokojnie.

Więcej adrenaliny dopiero w ostatnich
dniach lipca. Na pewno kogoś poz-
nasz. W pracy panuj nad nerwami i
trzymaj się planu.

Koziorożec 22.12-19.01
Domowe sprawy wymagają więcej

zaangażowania. Może zajdzie po-
trzeba interwencji w pewnej kwestii.
Oczekuj dobrej wiadomości od daw-
nych przyjaciół. Zdrowie dobre, można
planować urlop.

Wodnik 20.01-18.02
Nie wszystko zależeć będzie od

Twoich dobrych chęci. Do niektórych
sytuacji musisz się przystosować.
Dbaj o kondycję, więcej wypoczywaj.
Po urlopie spodziewaj się zmian w
pracy. Lepsza będzie też sytuacja fi-
nansowa.

Ryby 19.02-20.03
Wypiękniejesz latem, a optymizm i

dobra energia sprawią, że poczujesz
się komfortowo. Gwiazdy mówią o
nowej znajomości, może to nawet bę-
dzie miłość. Trochę oszczędzaj.

(: (: HUMOR :) :)
- Mąż mnie ostatnio zanied-

buje, co robić?!
- Może powinna pani podzielać

jego zainteresowania? Co męża
najbardziej interesuje?

- Szczupłe blondynki!
***

Student zdaje egzamin. W
pewnej chwili profesor wskakuje
na biurko. Zdziwiony student pyta:

- Co pan robi?
- Tak lejesz wodę, że boję się,

że zamoczę sobie buty...
***

Rozmawiają dwaj koledzy:
- Czego szuka ten facet pod la-

tarnią?
- Stu złotych.
- Skąd wiesz?
- Bo je znalazłem.

Chłodnik na upalne dni

OdświeŜające kąpiele

Z botwinki
Pęczek botwinki, litr kefiru , 1/2 l jo-
gurtu naturalnego, sok z 1/2 cytryny,
łyżeczka octu, ogórek, pęczek rzod-
kiewek, po 2 łyżki siekanych ziół:
szczypiorku, kopru, natki pietruszki,
sól, pieprz, cukier.

Botwinkę i buraczki umyj. Liście
pokrój, buraczki zetrzyj. Ugotuj 0,5 l
osolonej wody, wrzuć botwinkę i bu-
raczki, doprowadź do wrzenia. Wy-
mieszaj, gotuj jeszcze 3 minuty i
dodaj ocet. Odstaw do ostygnięcia.

Połącz jogurt i kefir, dodaj ugoto-
waną botwinkę z barszczem i posie-
kane zioła, dopraw solą, pieprzem,
cukrem i sokiem z cytryny. Odstaw
na godzinę. Podawaj z pokrojonym
ogórkiem i rzodkiewką.

Na zakwasie
2 l wody, 4-5 dag mąki, skórka
chleba razowego, 2 jajka, po 1/2
pęczka koperku i szczypiorku, sól,
cukier, 1-2 ząbku czosnku, szklanka
śmietany.

Wodę zagotuj, ostudź. Połącz z
mąką i startą skórką chleba. Postaw
w chłodzie na ok. 2 dni. Następnie
zakwas wymieszaj, przecedź i zago-
tuj. Ugotuj jajka na twardo. Rozbija-
jąc trzepaczką do ostudzonego
zakwasu dolej śmietanę. Dodaj po-
siekaną zieleninę. Przypraw solą,
cukrem i roztartym czosnkiem. Po-
dawaj z kawałkami jajka i ziemnia-
kami okraszonymi skwarkami.

Z pomidorów
1/2 szklanki śmietany, 1 kg pomido-
rów, 1/2 pęczka szczypiorku, 1/2
pęczka natki pietruszki, sól, pieprz.

Pomidory umyj, sparz we
wrzątku, schłódź w zimnej wodzie,
po czym zdejmij z nich skórkę.
Szczypiorek i natkę pietruszki umyj,
osusz, posiekaj. Obrane pomidory
podziel na części i przetrzyj przez
sito lub zmiksuj, dopraw do smaku
solą oraz pieprzem. Gotowy chłod-
nik wstaw do lodówki na minimum
godzinę. Podawaj z posiekanymi
ziołami oraz łyżką śmietany, np. z
białym pieczywem.

Latem, gdy poczujemy się znu-
żone, zmęczone lub gdy mocno
się spocimy, warto zrobić sobie ką-
piel z dodatkiem ziół. Nie tylko od-
świeżają, ale relaksują i sprawiają,
że skóra pięknieje. Oto cztery spo-
soby na ziołową relaksującą ką-
piel.

Miętowy chłodzi
Trzy garści suszonej mięty

umieść w lnianym woreczku i włóż
go do wanny. Napełnij ją gorącą, a
potem letnią wodą.

Lipowy relaksuje

2 garści lipy zalej 2 l wrzątku i
przykryj. Po 20 minutach odcedź i
wlej do wanny z wodą. Dodaj listki
melisy cytrynowej.

Rozmarynowy pobudza
4 garści suszonego rozmarynu

zalej 4 l wrzątku i przykryj. Po 20
minutach odcedzony płyn wlej do
wanny.

Lawendowy rozluźnia
3-4 garści suszonej lawendy

zalej 3-4 l wrzątku i przykryj. Po 20
minutach odcedzony płyn wlej do
wanny z wodą. .
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