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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 10 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: JEDZIEMY NA
MAJÓWKI . Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody
"Styl" wygrała Grażyna Kaczmarek z Ziemnic. Bon do odbioru w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwią-
zań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 13 lipca.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W Twoim życiu pojawi się osoba,
która będzie miała wpływ na zawo-
dowe decyzje. Skorzystaj z jej do-
świadczeń. Nie uciekaj od spotkań.
Być może nawiążesz znajomość,
która przerodzi się w prawdziwe
uczucie. 

Byk 20.04-20.05
Uważaj na finanse. Zastanów się,

zanim podejmiesz decyzję o więk-
szych wydatkach. Koniecznie skon-
troluj zdrowie. I częściej korzystaj ze
świeżego powietrza. Finanse dobre.

Bliźnięta 21.05-21.06
Sprawy domowe i zawodowe

ułożą się dobrze. Czas więc pomy-
śleć o sobie. Pogoda sprzyja zmia-
nom - może nowa fryzura, może
kosmetyczka, może sport? I czekaj
na dobrą wiadomość.

Rak 22.06-22.07
W życiu zawodowym uzbierało

się trochę niezałatwionych spraw.
Niektórymi z nich szybko trzeba się
zająć. Poproś o pomoc współpra-
cowników. W połowie miesiąca ktoś
miły zadzwoni. 

Lew 23.07-22.08
Jesteś osobą poukładaną, ale

chyba zrobisz coś szalonego. Uwa-
żaj, bo potem trudno będzie to od-
kręcić. Oczekuj dobrej wiadomości
od kogoś bliskiego.

Panna 23.08-22.09
Ktoś poprosi Cię o pomoc w pew-

nej skomplikowanej sprawie. Wspól-
nie osiągniecie sukces i zyskacie
uznanie. W domu niespodziewana
wizyta kogoś bardzo miłego.

Waga 23.09-22.10
Powoli nadciąga czas zmian i to

przede wszystkim w sprawach uczu-
ciowych. Ktoś bardzo chce zawrócić
Ci w głowie. A w pracy uważaj na
plotki. Nie słuchaj ich i nie przejmuj
się.

Skorpion 23.10-21.11
Nadchodzące dni przebiegną bez

niespodzianek. Nieco senną atmos-
ferę zakłóci mały sąsiedzki incydent.
Nie daj się sprowokować. Finanse
dużo lepsze. 

Strzelec 22.11-21.12
Postaraj się zregenerować siły,

bo ostatnio jesteś dużo mniej ak-
tywny. Odpocznij, zrelaksuj się, weź
kilka dni urlopu. W połowie miesiąca
spodziewaj się dobrej wiadomości.

Koziorożec 22.12-19.01
Czeka Cię trochę problemów w

pracy, ale przy odrobinie kompro-
misu wszystko da się załatwić. Pod
koniec miesiąca spotkasz znajomych
sprzed lat. Będzie naprawdę wesoło.

Wodnik 20.01-18.02
W Twoim związku zadomowiła

się rutyna, a to nie wróży dobrze. Po-
trzebna wam jest szczera rozmowa,
a potem trochę szaleństwa. Zagraj w
jakąś grę, gwiazdy mówią, że masz
szansę na wygraną.

Ryby 19.02-20.03
Nie stawiaj wszystkiego na jedną

kartę. Bądź wyrozumiała i otwarta.
Już teraz wybierz się na urlop, najle-
piej z kimś bliskim. Finanse w nor-
mie. 

(: (: HUMOR :) :)

Kobieta dzwoni do radia:
- Czy to radio ABC?

- Tak.

- I wszyscy mnie teraz słyszą?

- Tak. Jest pani na antenie.

- W supermarketach i sklepach

też mnie słyszą?

- Zapewne tak.

- No to dobrze. Roman, nie

kupuj mleka! Matka kupiła!

* * *
Wnuczek pyta:
- Dziadku, a spełniły się marze-

nia z twojego dzieciństwa?

- Tylko jedno. Ojciec tak mnie

szarpał za włosy, kiedy coś zbroi-

łem i marzyłem, aby być łysym.

* * *
Para narzeczonych dyskutuje

w kinie podczas projekcji filmu.
Jakiś podenerwowany widz sie-
dzący z tyłu krzyczy:

- Hej, wy tam! Przecież nic nie

słychać!

- A co byś chciał słyszeć? To są

nasze sprawy!

Tym złotem nazywany jest len,
który ma niezwykłe działanie zdro-
wotne. Wykorzystywany jest w ca-
łości, a więc zarówno łodyga, jak i
nasiona. Z lnianych łodyg wyrabia
się przędzę, a z nasion olej i skład-
niki do surowców medycznych.
Alergicy noszą lniane ubrania, gdyż
przepuszczają one powietrze i nie
zawierają metali ciężkich. 

A w domowych warunkach warto
len stosować przy dolegliwościach

żołądkowych, przy kłopotach z ser-
cem i na rany. A zatem:

NA ŻOŁĄDEK: 2 łyżki nasion wsyp
do szklanki letniej wody. Gotuj po-
woli pod przykryciem ok. 15 minut.
Ostudź, przecedź. Pij po 1/2
szklanki 2 razy dziennie między po-
siłkami. 

NA RANY: 50 g rozdrobnionych
nasion zalej 1/2 szklanki wrzątku.
Zagotuj i odstaw na kilka minut.
Zawiń w płótno i przyłóż ciepłe na
chore miejsce. 

NA SERCE: Wypijaj codziennie na
czczo 2 łyżki oleju lnianego. 
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Truskawkowy chłodnik
Pół kilograma truskawek

opłucz, usuń szypułki, osusz.
Potem dokładnie zmiksuj dodając
1/2 szklanki świeżo wyciśniętego
soku z pomarańczy oraz miąższ z
połowy laski wanilii, 1/2 łyżeczki
startego imbiru i 3 łyżki miodu. Od-
staw do lodówki na godzinę. Do
schłodzonej zupy wrzuć kilka po-
krojonych w cienkie plasterki trus-
kawek. Gotowy chłodnik przelej
do miseczek. Każdą porcję ude-
koruj kleksem serka waniliowego
oraz listkami melisy.

Krem z kalarepy
W garnku rozgrzej 3 łyżki oleju,

zeszklij posiekaną cebulę i białe
części 2 małych porów. Dodaj do
nich 4 obrane i pokrojone kala-
repy, wlej 1,75 litra bulionu wa-
rzywnego, wsyp pół łyżki cukru i
gotuj ok. 25 minut. Następnie zmi-
ksuj na krem ręcznym blenderem,
dopraw do smaku solą i białym
pieprzem. Podawaj z groszkiem
ptysiowym. 

Wiosenna sałatka
Ugotuj w solonej wodzie pół

podzielonego kalafiora i 20 dag fa-
solki szparagowej. Odcedź i wy-
studź. Cztery pomidory pokrój w
cząstki i wymieszaj z ugotowa-
nymi warzywami. Dodaj posie-
kaną pietruszkę, oprósz całość
solą i pieprzem i dodaj sos. A sos
zrobić można z 2 łyżek majonezu,
łyżeczki keczupu i 2 łyżek oleju.

Złoto z pola

PRZEPISYKrzyżówka 
z nagrodą


