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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 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: CZEKAMY NA SłONECZNE  WAKACJE . Nagrodę - bon na
zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Wanda Pawłowska z Osiecz-
nej. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy
do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy -
również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 13 lipca.  

K r z y Ŝ ó w k a  z  n a g r o d ą
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Lato zachęca do flirtów i odświe-

żenia starych znajomości. W czasie
urlopu możesz liczyć na jedno i dru-
gie. Póki co w pracy uporządkuj
pewną sprawę, bo od tego zależy
Twój awans. Ktoś mile Cię zaskoczy.  

Byk 20.04-20.05
Możesz liczyć na wsparcie i czu-

łość bliskiej Ci osoby. A będzie po-
trzebne, bo ktoś sprawi Ci przykrość.
W drugiej połowie miesiąca trochę
zmian w pracy. Może dostaniesz pro-
pozycję wyjazdu służbowego.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz w swoim żywiole, jeśli

uda Ci się zorganizować dla przyja-
ciół letnie imprezy. Może nawet poz-
nasz kogoś bardzo interesującego. W
pracy kilka spokojniejszych dni.
Warto nadrobić zaległości.

Rak 22.06-22.07
Trwa dobra passa zawodowa. Nie

musisz ukrywać swoich zasług. W
domu zadbaj o to, by wakacje były ra-
dosne dla bliskich. Nie pozwól na
ciągłe narzekanie. Finanse dobre.

Lew 23.07-22.08
Nie o każdym problemie zawodo-

wym powinnaś mówić „prosto z
mostu”. Przydałoby się więcej dyplo-
macji. W lipcu byłoby dobrze wziąć
urlop. Gwiazdy wróżą zmiany w spra-
wach uczuć. Może nowa miłość?

Panna 23.08-22.09
Masz dobrą rękę do pieniędzy i in-

westycji. To dobry czas na nowe za-
wodowe plany. Może właśnie teraz
powinnaś zacząć realizować skry-
wane dotąd plany. Na horyzoncie
nowa miłość.

Waga 23.09-22.10
Nowa szansa na miłość. Ktoś się

Tobą zachwyca i będzie Cię adoro-
wać. Ciesz się tą chwilą. W najbliż-
szych tygodniach wybrniesz też z
kłopotów finansowych. Możesz liczyć
na podwyżkę lub awans. 

Skorpion 23.10-21.11
W stałych związkach stabilizacja,

a u singli nowa znajomość. Stosunki
z przyjaciółmi więcej niż dobre. Ocze-
kuj jednak zaskakującej wiadomości.
Może Ci trochę „namieszać” w rodzi-
nie.

Strzelec 22.11-21.12
Praca przyniesie Ci sporo radości

i satysfakcji. Ale to nie znaczy, że mo-
żesz rezygnować z urlopu. Zaplanuj
go na ostatnie dni lipca. Dobrze, gdy-
byś odwiedziła starych znajomych. 

Koziorożec 22.12-19.01
Zadbaj o bliskich, ostatnio trochę

za dużo poświęcałaś się pracy. Warto
też zorganizować spotkania towarzy-
skie. Lato sprzyja zabawie. Pamiętaj,
że ktoś czeka na sygnał od Ciebie. 

Wodnik 20.01-18.02
Możesz liczyć na przypływ opty-

mizmu. To przyda się i w pracy, i w
domu. Jeśli nie pojechałaś na urlop w
czerwcu, zrób to teraz. I koniecznie
pojedźcie we dwoje. Dobre finanse. 

Ryby 19.02-20.03
Zajmiesz się czymś na co dotąd

nie miałaś czasu i pieniędzy. Sprawi
Ci to ogromną radość. Bliscy ocze-
kują na Twoją pomoc. Nie lekceważ
ich próśb. Oczekuj też miłego spot-
kania. 

(: (: HUMOR :) :)
Rozmawia dwóch studentów:
- Stary, czy ty powtarzałeś coś

przed egzaminem?
- No tak, powtarzałem.
- A co?
- Że będzie dobrze, będzie do-

brze
* * *
Nauczycielka pyta w szkole

Jasia:
- Jasiu, co to jest kometa?
- To gwiazda z ogonem.
- Dobrze, a czy potrafisz dać

przykład komety?
- Myszka Miki.
* * *
Blondynka skarży się kole-

żance:
- Wyobraź sobie, moja siostra

urodziła dziecko i nie napisała mi,
czy dziewczynkę, czy chłopca. i
teraz nie wiem, czy jestem ciocią,
czy wujkiem.

To bardzo proste i bardzo
smaczne danie. Wystarczy mieć w
domu jajka, cebulę, trochę świeżej
zieleniny i przyprawy. Z tego da się
szybko zrobić jajeczne kotleciki.
Można je jeść na gorąco, ale także
na zimno, gdy zostaną z obiadu.

Gotujemy na twardo 7 jajek, a
potem je obieramy i siekamy w
drobniutką kostkę. Na patelni pod-
smażamy posiekaną cebulę.
Drobno kroimy też natkę pietruszki,
koperku, szczypiorku. Wszystko

razem mieszamy, dodając jeszcze
jedno świeże jajko oraz sól, pieprz,
gałkę muszkatołową. Z tej masy
formujemy niewielkie kotleciki, które
obtaczamy w tartej bułce. Potem
już tylko smażymy je na oleju. Są
pyszne. 

Do tego proponujemy jeszcze
sałatkę z marchewki. papryki i
porów. Pęczek młodej marchewki,
2 pory i 1 żółtą paprykę myjemy i
kroimy w paski. Wszystkie warzywa
mieszamy, a potem doprawiamy
solą, pieprzem, łyżeczką musztardy
i olejem. Dekorujemy pietruszką. 
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Przebywanie w pobliżu swobodnie
rosnących drzew powoduje, że lepiej
wypoczywamy. Wystarczy, że się do
nich przytulimy, obejmiemy je, pową-
chamy. Substancje zawarte w li-
ściach, kwiatach i korze mają cenne
właściwości - poprawiają samopoczu-
cie i dodają sił. Drzewa jonizują ujem-
nie, dzięki czemu odprężają układ
nerwowy. Najzdrowsze są lipy, brzozy
oraz sosny. 

* * *
Zimne kąpiele wodne stosowane

były jako zabiegi hartujące już w XIX
wieku przez księdza Sebastiana
Kneippa. Zdrowym osobom zalecał
on hartowanie ciała przez chodzenie
po rosie, śniegu, brodzenie w zimnej
wodzie. Chorym radził polewanie
ciała i zimne okłady miejscowe. Dziś
fachowcy mówią, że nawet jeśli tem-
peratura wody w morzu czy jeziorze
nie zachęca do kąpieli, warto wsko-
czyć do niej choć na kilka minut.
Wówczas wzmacniamy odporność i
uczymy organizm zachowywać ciepło
i nie wychładzać się zbyt szybko. 

Obiad na szybko 

Czy wiesz, Ŝe...

Już wkrótce zacznie kwitnąć
lipa. Z jej kwiatów - najlepiej, gdy
ich część jest jeszcze w pąkach-
dobrze jest zrobić leczniczą na-
lewkę. Przyda się wtedy, gdy na-
dejdą chłody. Wspaniale wzmacnia
bowiem odporność. 

100 g rozdrobnionych kwiatów
należy zalać 500 ml czystej wódki.
Szczelnie zamknąć naczynie i od-
stawić je na dwa tygodnie w cie-
plejsze miejsce. W tym czasie
często wstrząsać słojem. Potem
przecedzić płyn i dodać szklankę
przegotowanej wody. Przechowy-
wać go w ciemnej butelce. Pić po
łyżeczce rano i wieczorem. 

Przepis na lipówkę


