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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do
19 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod ad-
resem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać
adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: PRZEŻYJMY LETNIĄ
PRZYGODĘ. Nagrodę niespodziankę wylosowała Maria Szyrmer z Drzecz-
kowa. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, pokój nr 9A. Na rozwiązania czekamy do 10 sierpnia.

W odpowiedzi na ogłoszony w
poprzednim miesiącu konkurs dla
dzieci polegający na ułożeniu jak
największej ilości słów z podanych
liter wpłynęło wiele rozwiązań. Na-
grodziliśmy trzy osoby, które uło-
żyły najwięcej rzeczowników w
liczbie pojedynczej. Absolutną re-
kordzistką okazała się Natalia
Homska z Popowa Wonieskiego,
która znalazła 306 słów, świetny
wynik uzyskały również: Dominika
Nosek z Osiecznej znajdując 196
słów oraz Julia Kotwica z Witosła-
wia - 166 wyrazów. Gratulujemy i
zapraszamy po odbiór nagród do
redakcja - Urząd Miasta i Gminy
pok. nr 9A.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przed Tobą spokojne dni, nie będziesz
mieć powodów do zmartwień. Spę-
dzone chwile z partnerem sam na sam
wprawią Cię w miły nastrój. Nie pozwól
tylko, by Twoje emocje wzięły górę nad
rozsądkiem.

Byk 20.04-20.05
W kolejnych dniach staraj się unikać
ludzi, którzy wzbudzają w Tobie nega-
tywne emocje. Może to odbić się nie-
korzystnie na Twoich relacjach z
bliskimi. Ważne decyzje odłóż na póź-
niej.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pamiętaj, że najważniejszy jest spokój
i dobre relacje z rodziną. Postaraj się
wyciagnąć wnioski z ostatnich kłótni.
Dzięki korzystnym wpływom gwiazd,
powiodą się wszystkie Twoje przed-
sięwzięcia.

Rak 22.06-22.07
Czas oderwać się od codzienności i
wyjechać na kika dni. Zawarte na wy-
jeździe znajomości mają dużą szansę
przetrwać dłużej. A kto, wie może za-
słyszane rady, wykorzystasz po powro-
cie.

Lew 23.07-22.08
Sytuacje konfliktowe mogą niekorzyst-
nie wpłynąć na Twoje zdrowie i samo-
poczucie. Pamietaj, żeby nie brać na
siebie zbyt wielu obowiązków, możesz
im nie podołać.

Panna 23.08-22.09
Jeśli dotychczasowa praca nie daje Ci
satysfakcji, pomyśl o przekwalifikowa-
niu się. Teraz jest najlepszy czas na
podjęcie nowych wyzwań. A gwiazdy
dodadzą Tobie pozytywnej energii.

Waga 23.09-22.10
Osoby spod tego znaku powinny starać
się jak najwięcej czasu spędzać z ro-
dziną i przyjaciółmi. A w interesach tro-
chę zwolnić tempo.

Skorpion 23.10-21.11
W najbliższych tygodniach zechcesz
oderwać się od codzienności i zrobić
coś nietypowego. W swoich dążeniach
do poprawy sytuacji finansowej bądź
ostrożny.

Strzelec 22.11-21.12
Z wielkim optymizmem będziesz pat-
rzeć na swoje sprawy. Otworzą się
przed Tobą nowe, interesujące per-
spektywy. Zanim zaczniesz je realizo-
wać dokładnie sprawdź wszystkie
warunki i szczegóły.

Koziorożec 22.12-19.01
Masz za sobą wyjątkowo pracowity i
męczący czas. Najbliższy miesiąc po-
zwoli Ci trochę odetchnąć. A wakacyjny
okres zmotywuje do kilku dni urlopu,
który poprawi relacje w rodzinie.

Wodnik 20.01-18.02
Możesz mieć problemy z podjęciem
ważnej decyzji. Życie szykuje Ci nowe
możliwości, dzięki którym, jeśli z nich
skorzystasz, będziesz mieć okazję do
świętowania.

Ryby 19.02-20.03
Zastanów się, czy rzeczy o których roz-
myślasz, warte są tego. Nie patrz na to
co było, ale co przed Tobą. Wokół Cie-
bie jest wiele przyjaznych osób, na
które zawsze możesz liczyć.

Początek dnia
Podziemynarząd roślin 13

Rzeka, którawypływa z lo-dowca i uchodzido Zatoki Lwiej
Pod kranemw kuchni
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Okrągły namiotz arenąi clownami Pszczółkaz dobranocki

Jednostkadziedziczenia
Brzeczka zmiodu i gorącejwody 19

Mieszaniekart
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BrońRobinHooda 5 7

Zderzenie naszosie EdenAdama i Ewy
9
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Gdy spali cię słońce

(: (: HUMOR :) :)
Dziennikarz pyta przechodnia: - Copan dostał na święta?
- Urodziło mi się dziecko.
- O! To musi pan być szczęśliwy.
- Niezupełnie. Żona złożyła się naprezent z sąsiadem.

Krzyżówka z nagrodami

Rozwiązanie

Przede wszystkim nie powin-
niśmy do tego dopuścić.

Po pierwsze dlatego, że zbyt in-
tensywne działanie promieni sło-
necznych sprawia, że nasza skóra
staje się cienka, wysuszona i
skłonna do zmarszczek.

A po drugie, za mocne opalanie
prowadzi do oparzeń i zwiększa ry-
zyko zachorowania na nowotwór
skóry. A więc, ze słońcem uwa-
żajmy. Kiedy jednak zdarzy się, że
leżąc na leżaku nieco przesadzi-
liśmy, a twarz i dekolt są zaczerwie-
nione i pieką, natychmiast
powinniśmy zrobić sobie okład. W
zależności od tego, jakie produkty

mamy pod ręką, okład może być z:
- sałaty: do garnka wlej około 1

litra wody. Zagotuj. Do wrzątku włóż
oczyszczone liście sałaty głowiastej
i gotuj ok. 5 minut. Następnie wyjmij
je i poczekaj aż odwar ostygnie. Ba-
wełnianą ściereczkę nasącz chłod-
nym płynem i kilka razy dziennie
delikatnie przecieraj nią oparzoną
skórę,

- z twarogu: schłodzony twaróg
wymieszaj na gładką masę z ma-
ślanką lub jogurtem naturalnym
(bez cukru!). Grubą warstwę papki
rozsmaruj na podrażnionej skórze i
przykryj czystą ściereczką. Okład
pozostaw na ok. 20 min., a następ-

nie zmyj go letnią wodą. Zabieg po-
wtarzaj 2-3 razy dziennie,

- z ziół: 2 łyżki suszonych kwia-
tów rumianku lub nagietka zalej
szklanką wrzątku. Parz pod przy-
kryciem ok. 10 min. Przecedź. Gdy
napar będzie zimny, nasącz nim
ściereczkę, odciśnij nadmiar płynu i
przyłóż do skóry na ok. 20 minut.
Stosuj 2-3 razy dziennie.

Te placki smakować będą
każdemu. Są doskonałym de-
serem i zrobić mogą je nawet
najmłodsi. W kilka minut mo-
żemy sprawić przyjemność nie-
spodziewanym gościom.

Składniki: 2 szklanki mąki, pół
kostki masła, 2 jajka, szklanka
maślanki lub kefiru, 2 łyżki cukru,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
szczypta soli, olej. Sos: 50 dag
truskawek lub innych owoców ja-
godowych, sok z cytryny, 2 łyżki
cukru.

Połowę masła stopić na pa-
telni, przestudzić. Mąkę wymie-
szać w misce z proszkiem do
pieczenia. Jajka roztrzepać wi-
delcem, dodać płynne masło,
mąkę z proszkiem do pieczenia,
maślankę oraz szczyptę soli. Na
patelni stopić resztę masła, dolać
nieco oleju, aby tłuszcz się nie
przypalał. Łyżką nakładać porcję
ciasta, smażyć rumiane placki,
zdjąć z patelni i od razu podawać
z sosem owocowym. Owoce na
sos oczyścić, zmiksować z cu-
krem i sokiem z cytryny.

Pyszne placki
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