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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 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: PTAKI PUKAJĄ DO OKIEN. Nagrodę - bon na zabieg kos-
metyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Renata Skrobała z Osiecznej. 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 16 sierpnia.

HOROSKOP

(: (: HUMOR :) :)
W aptece:
- Poproszę lekarstwo na robaki.
- Dla dorosłych?
- Panie! A skąd mam wiedzieć,

ile one mają lat?
xxx

Na budowie pojawia się kontro-
ler, który pyta robotników:

- Ilu was tu pracuje?
- Z majstrem czy bez?
- Z majstrem.
- 26.
- A bez majstra?
- Bez majstra to tu nikt nie pra-

cuje.
xxx

Nauczyciel zwraca się do
ucznia:

- Jasiu nie wiem, czy się nada-
jesz do szkoły, ale z pewnością po-
winieneś zagrać w totolotka.

- A to czemu, panie profesorze?
- Bo na 49 pytań dobrze odpo-

wiedziałeś na sześć.

Nadziewamy warzywa

Na zmęczone nogi

Faszerowane warzywa są za-wsze przebojem kuchni letniej.Świetnie smakują, są lekkie,pełne witamin, mogą być da-niem głównym lub przystawką.Podajemy dwa sprawdzoneprzepisy. Potrawy są naprawdępyszne.
Cukinia z kaszą
Składniki: 2 małe cukinie, mała

cebula, 2 ząbki czosnku, szklanka
kaszy jaglanej, 20 dag żółtego
sera, 2 łyżki masła, łyżeczka ty-
mianku, sól, pieprz.

Ugotuj kaszę jaglaną. Cukinię
przekrój wzdłuż na pół, wydrąż
środki, miąższ pokrój w kostkę. Na
maśle zeszklij posiekaną cebulę,
dopraw, chwilę smaż i dodaj
kaszę. Cukinię napełnij farszem,
połóż paski sera i piecz w 200
stopniach Celsjusza ok. 20 minut.
Do farszu można dodać pokrojone
w kostkę pomidory.

Kalarepa z jarzynami
Składniki: 4 kalarepki, 1/2 kg

twardych pomidorów, cebula,
ząbek czosnku, 2 łyżki siekanych
drobnych ziół, kilka gałązek ziół do
dekoracji, 2 łyżki oliwy z oliwek,
sok z 1/2 cytryny.

Pomidory pokrój w kostkę. Z
kalarepek odetnij wierzch, wydrąż
środki i pokrój je w kostkę. Całe ka-
larepki ugotuj w osolonym wrzątku.

Zeszklij na oliwie posiekaną ce-
bulę i czosnek, dodaj pokrojoną
kalarepkę, smaż 2-3 minuty.

Zwiększ ogień i przesmaż po-
midory. Dodaj siekane zioła i do-
praw solą, pieprzem i sokiem z
cytryny. Pomidory nakładaj do go-
rących kalarepek.

Latem bardzo dużo chodzimy, pra-
cujemy w ogrodzie, czasem biegamy.
Warto więc zadbać o stopy, aby nie
tylko ładnie wyglądały, ale były też zre-
generowane i wypoczęte.

Zawsze dobrze jest moczyć nogi w
ciepłej wodzie. Oczywiście z dodat-
kiem ziół lub gotowych kosmetyków.
Wybrany składnik wystarczy zalać

wrzątkiem, przykryć, a po 10 minutach
ostudzić i wlać do wanienki z wodą.Siemię lniane - pomoże nawilżyć
suche i popękane pięty.Rumianek - odpręża, zmniejsza
opuchliznę i rozjaśnia skórę.Szałwia z miętą - chłodzą, rela-
ksują i wspaniale odświeżają. Do każ-
dej kąpieli warto dodać garść soli
kuchennej, która działa zmiękczająco.
Po 15 minutach płuczemy i kremu-
jemy stopy.
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Koń czarnejmaści
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Kapłan chaldejski
Pola - aktorkaserialowa

Dolna częśćpłaszcza
MłodzieŜowywróg punka

Tomasz, przyja-ciel Adama Mic-kiewicza
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Omasta Objaw utrudze-nia na czole
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Baran 21.03-19.04
W pracy szef zechce wycisnąć z

Ciebie siódme poty. Ciężki będzie
zwłaszcza koniec miesiąca. Ale znaj-
dziesz też czas na chwilę wytchnienia.
Poświęć go bliskim. Nie unikaj spotkań
ze starymi znajomymi.Byk 20.04-20.05

Masz za sobą pracowity rok, więc
nie odkładaj planów urlopowych na
później. W sierpniu niezapowiadany
gość wniesie do Twojego życia wiele
radości. Ale uwaga - wkrótce będzie
co niemiara wydatków.Bliźnięta 21.05-21.06

W stałych związkach nie zabraknie
miłosnych chwil. Single mogą liczyć na
nowe znajomości. Po 25. należy spo-
dziewać się przypływu gotówki. Może
to będzie wygrana? Skontroluj zdro-
wie. Rak 22.06-22.07

W sprawach osobistych intuicja
Cię nie zawiedzie, a gwiazdy zapew-
nią powodzenie w miłości i przyjaźni.
Ale wygospodaruj trochę czasu na
wspólną podróż z partnerem. I oczekuj
niespodzianki.Lew 23.07-22.08

Nastaw się na bardzo dobre dni.
Może poznasz wspaniałą osobę albo
dostaniesz ciekawą propozycję zawo-
dową. Na pewno sierpień to będzie
Twój miesiąc. Nie przesadź tylko z wy-
datkami. Panna 23.08-22.09

Przekonasz w końcu partnera, że
więcej można osiągnąć uśmiechem i
miłym słowem niż krzykiem. Wspólny
urlop dobrze Wam zrobi. Pamiętaj o
rodzinie, odwiedź babcię, ciocię. Roz-
mowy z nimi są Ci bardzo potrzebne.Waga 23.09-22.10

Wielu znajomych będzie szukać
Twojego towarzystwa, wykorzystaj to i
baw się. Ale stawiaj też na nowe kon-
takty. Koniecznie skontroluj zdrowie,
zwłaszcza serce. Pod koniec sierpnia
czekaj na ważną przesyłkę.Skorpion 23.10-21.11

Szczęśliwy splot okoliczności
sprawi, że załatwisz ważne sprawy
osobiste. W pracy też będzie kilka
zmian. Dowiesz się o nich po urlopie.
Zwróć uwagę na pewnego Wodnika.
Jest Tobą zainteresowany.Strzelec 22.11-21.12

Jeśli czujesz się nie najlepiej, jes-
teś zdenerwowany, postaraj się od-
zyskać wewnętrzną kontrolę.
Spaceruj, wyjeżdżaj rowerem, idź na
lekcję tańca. W domu porozmawiaj o
Waszych problemach. Pamiętaj, że
jesteś kochany.Koziorożec 22.12-19.01

Rozpiera Cię energia i ciągle
chciałbyś coś robić. Uważaj, by niepo-
trzebnie nie podejmować niektórych
działań. Skonsultuj nowe pomysły z
kimś, kto mocno stąpa po ziemi. A na
urlopie po prostu odpoczywaj.Wodnik 20.01-18.02

Masz dużo spraw na głowie, a
więc koniecznie powinieneś wypo-
cząć. Gwiazdy mówią, że najlepiej zro-
bić to w sierpniu. Zapowiada się nowa
wakacyjna znajomość. Uważaj za kie-
rownicą. Ryby 19.02-20.03

Czeka Cię wiele spotkań, wyjaz-
dów i służbowych delegacji. Nie bę-
dziesz narzekać na brak zajęć. Jeśli
nie byłeś na urlopie, znajdź choć dwa
wolne dni i poświęć je rodzinie. Zdro-
wie dobre.

Na 6 porcji: 1l mleka, 10 jajek, 30
dag drobnego cukru, opakowanie
cukru waniliowego 16 g, sezonowe
owoce, wiórki czekoladowe.

Mleko zagotuj, ostudź. Całe jajka

ubij na parze z cukrem i cukrem wani-
liowym. Mikserem wymieszaj masę ja-
jeczną z mlekiem. Włóż ją do
zamrażalnika na 30 minut. Wyjmij i
zmiksuj. Ponownie wstaw do zamra-
żalnika na 30 minut i zmiksuj. Gotowe
lody podawaj z owocami, posypane
wiórkami.

Domowe lody

KrzyŜówkaz nagrodą


