
[ 13 ]PRZEGLĄD OSIECKI

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Na razie nie masz szans na rozpo-
częcie poważnego związku. Bardziej
prawdopodobny jest krótki romans. W
stałych związkach dobre relacje. Znaj-
dziesz czas, by zadbać o urodę przed
wakacyjnym wyjazdem. Finanse nieco
lepsze.

Byk 20.04-20.05
Tegoroczne wakacje przyniosą Ci

odnowę uczuć w związku lub nową
miłość. Będziesz naprawdę szczę-
śliwa. W pracy nieco przystopuj, bo
zbyt wiele bierzesz na siebie. Skon-
troluj zdrowie.     

Bliźnięta 21.05-21.06
Właśnie teraz przyjdą Ci do głowy

najlepsze pomysły, zwłaszcza zawo-
dowe. To może być okazja do awansu.
Bliźnięta będą brylować w towarzy-
stwie, mogą poznać nowych przyja-
ciół. Ostrożnie gospodaruj pieniędzmi. 

Rak 22.06-22.07
Gwiazdy niosą Ci powodzenie. Z ła-

twością zrealizujesz to, co sobie plano-
wałaś. Musisz jednak oddzielić to, co
naprawdę ważne, od spraw drugorzęd-
nych. Szykuje się romans. No i nie-
oczekiwany przypływ gotówki.

Lew 23.07-22.08
Najbliższe dni przyniosą Ci znaczną

poprawę nastroju. Będzie to więc dobry
czas na rozrywki, spotkania, urlop. W
pracy warto zgodzić się na drobne
ustępstwa. Koledzy to docenią.

Panna 23.08-22.09
Gorący okres. Wiele drobnych

spraw zwali Ci się na głowę, bez po-
mocy bliskich się nie obejdzie. W czasie
urlopu poznasz kogoś interesującego.
Napisz do przyjaciół.

Waga 23.09-22.10
Szybkie tempo życia zacznie Cię

męczyć. Zechcesz poświęcić więcej
uwagi domowi i najbliższym. Wybierz
się choć na krótki urlop. Pod koniec
miesiąca spodziewaj się dobrej wia-
domości.

Skorpion 23.10-21.11
Wokół Ciebie nowe twarze. Moż-

liwe, że wejdziesz w nowe towarzystwo.
Pamiętaj, że nie każdemu można za-
ufać. Wkrótce czeka Cię spotkanie z
dawną miłością. Będą wspomnienia i
mnóstwo radosnych chwil.

Strzelec 22.11-21.12
Sprawy sercowe zejdą teraz na dal-

szy plan. Skupisz się na pracy, tym bar-
dziej że otrzymasz bardzo ważne
zadania do wykonania. Może czeka Cię
podwyżka?

Koziorożec 22.12-19.01
Pomyśl więcej o sobie. Odpocznij,

wybierz się do fryzjera, kosmetyczki, na
zakupy. Ktoś czeka na znak od Ciebie i
marzy o spotkaniu. Finanse lepsze.

Wodnik 20.01-18.02
Pojawi się szansa na nawiązanie

nowych znajomości, które okażą się
miłe i pożyteczne. W domu trochę nie-
oczekiwanych wiadomości, niektóre
Cię wręcz zaskoczą. Uważaj z wydat-
kami.

Ryby 19.02-20.03
Łatwo nawiązujesz kontakty, więc

towarzyski sukces masz zapewniony.
Przyda Ci się w czasie wakacyjnych
wojaży. Właśnie teraz powinnaś wyje-
chać na urlop. Skontaktuj się z dalszą
rodziną, czekają na sygnał. 

DLA NIECO STARSZYCH... Dobre rady

(: HUMOR :)
Dwaj znajomi spotykają się

po latach:

- Ożeniłeś się?

- No, sześć lat temu.

- Nie jesteś czasem za-

zdrosny?

- Cały czas. Zazdroszczę ka-

walerom... 

***

Jasiu mówi do mamy:

- Mamo, dzisiaj rano, kiedy jecha-

łem autobusem, tata kazał mi

wstać i ustąpić miejsca kobiecie.

- To bardzo ładnie.

- Ale mamo, ja siedziałem na taty

kolanach. 

***

- Moja dziewczyna postanowiła,

że powinniśmy zostać najlep-

szymi przyjaciółmi. A więc otwo-

rzyłem wino i zacząłem jej

opowiadać o tym, jak moja dziew-

czyna ostatnio przytyła.

* Aby upieczone ciasto było
bardziej apetyczne, zamiast bułką
możemy formę posypać kakao. 

*   Przypalone mleko uratujemy,
przegotowując je ze szczyptą soli.

*  Budyń nie przypali się pod-
czas gotowania, jeśli przedtem
dno garnka nasmarujemy masłem.

*  Aby szybko i skutecznie usu-
nąć piasek z grzybów, należy je
umyć w osolonej wodzie.

*  Do ciasta, do którego nie do-
dajemy drożdży, warto wlać odro-
binę octu, a będzie bardziej
chrupkie

*  Słoik z dżemem lub kompo-
tem łatwo otworzyć bez narusza-
nia zakrętki, jeśli na chwilę
wstawimy go do gorącej wody.

Dziś proponujemy czytelnikom wpisanie do diagramu znaczenia 10 ko-
lejnych słów. Rozwiązanie znajdzie się w pionowym zaznaczonym rzę-
dzie. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy odgadnąć hasło ukryte
w krzyżówce.Rozwiązanie należy przesłać do redakcji lub na e-mail: prze-
gladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać również imię nazwisko i adres)

Poprzednie hasło brzmiało: ROWEREM PRZEZ POWIAT. Nagrodę
wygrała Klaudia Olejniczak z Drzeczkowa. Jest do odbioru w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania roz-
wiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wygrania magiczny kubek oraz bon
upominkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania cze-
kamy do 15 lipca.

1. Sposobność

2. Na pięciolinii

3. Obchodzi imieniny 27.06

4. Wezwanie na pocztę

5. Z kropką na końcu

6. Szybka karetka 

7. Kolizja kilku pojazdów

8. Kuzynka brzozy

9. Łódka na górski spływ

10. Tłuszcz lizusa 

Regenerujemy włosy
Jeśli często używamy suszarki

lub prostownicy, warto przynajm-
niej raz w tygodniu wzmocnić
włosy. Na 30 minut nakładamy na
nie regeneracyjne maseczki, zro-
bione z naturalnych produktów.
Oto trzy do wyboru:

* Miodowo-jajeczna: żółtko
jajka połącz z łyżką miodu. Mie-
szankę utrzyj z 2 łyżkami oliwy

* Rycynowo-cytrynowa: łyżkę
soku z cytryny zmieszaj z 2 łyż-
kami olejku rycynowego i żółtkiem
jajka

* Aloesowo-mleczna: 4 liście
aloesu zmiksuj z 4 łyżkami cie-
płego mleka, łyżką miodu, 2 łyż-
kami oliwy. 

Po zmyciu masek spłukujemy
włosy zimną wodą z sokiem z cyt-
ryny. ... I DLA NAJMŁODSZYCH
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Wpisz poziomo nazwy zwierząt z rozsypanych literek, a następnie przepisz
zaznaczone literki do tabeli poniżej. Na rozwiązania czekamy do 15 lipca.
Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu w Pizzerii Diabolo w Osiecznej.
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Rozwiązanie poprzedniej rozsypanki brzmiało “Początek lata”. Nagrodę wy-
grał Maciej Klabiński z Grodziska. Zapraszamy po odbiór do Urzędu, pok.7


