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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 14 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: Już czas na spacery. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny
w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Patrycja Jarońska z Osiecznej. Bon do odbioru w
Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwią-
zań krzyżówek, w tymmiesiącu do wygrania bon upominkowy - również do realizacji w
Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 czerwca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Przed Tobą bardzo dobre dni,
szczególnie w życiu rodzinnym. Ktoś
bliski bardzo ucieszy Cię swymi de-
cyzjami. Pomyśl o tym, by wspólnie
wybrać się na urlop. Może już w czer-
wcu.

Byk 20.04-20.05
Nie planuj teraz dużych wydatków.

Pieniądze będą Ci potrzebne za dwa,
trzy miesiące. Oszczędzaj. W pracy
możesz się liczyć z pewnymi zmia-
nami. Niestety, nie będzie to pod-
wyżka.

Bliźnięta 21.05-21.06
Na horyzoncie trochę sercowych

kłopotów. Koniecznie zdecyduj się na
szczerą rozmowę z partnerem. Nie
lekceważ też objawów gorszego sa-
mopoczucia. W drugiej połowie
czerwca miła wizyta.

Rak 22.06-22.07
Raki będą miały pracowity mie-

siąc. Większość z nich będzie musiała
przełożyć plany urlopowe na lipiec
bądź sierpień. Ale gwiazdy wróżą
nową, ciekawą znajomość. I trochę
lepszą sytuację finansową.

Lew 23.07-22.08
Trochę ostatnio zaniedbałeś dal-

szą rodzinę. Czas wybrać się do nich
i choćby powspominać miłe chwile.
Skontroluj zdrowie, zwłaszcza serce.
Finanse w normie.

Panna 23.08-22.09
Najbliższe tygodnie będą dla Cie-

bie bardzo ważne. Będziesz musiała
podjąć decyzje dotyczące przyszłości.
Nie rób niczego zbyt pochopnie. W po-
łowie czerwca oczekuj dobrej wiado-
mości.

Waga 23.09-22.10
Jest szansa na to, że właśnie teraz

poznasz kogoś bardzo interesującego.
To może być przyjaźń, ale także mi-
łość. W pracy spodziewaj się małego
zamieszania. Być może pojawią się
nowe koleżanki.

Skorpion 23.10-21.11
Pierwsza połowa miesiąca upłynie

pod znakiem dodatkowych zajęć. Bę-
dziesz miał pełne ręce roboty. Ale spo-
dziewaj się większej wypłaty. Nie
rezygnuj ze spotkań towarzyskich.
Gwiazdy wróżą, że kogoś poznasz.

Strzelec 22.11-21.12
Nie przesadzaj z domowymi pra-

cami. Koniecznie znajdź czas na wy-
poczynek. Dobry na wyjazd byłby
drugi tydzień czerwca. W uczuciach
trochę niepokoju. Nie lekceważ uwag
partnera.

Koziorożec 22.12-19.01
To będzie naprawdę dobry mie-

siąc. Szef doceni Cię w pracy, może
nawet zaproponuje awans. W domu
niespodziankę sprawią bliscy. Bardzo
Cię ona ucieszy. Zdrowie dobre.

Wodnik 20.01-18.02
Wodniki powinny bardziej zadbać

o zdrowie. Nagłe zmiany pogody nie
bardzo im służą. W pracy trochę kole-
żeńskich nieporozumień. Nie pozwól
wciągnąć się w żadne plotki. I nie po-
życzaj pieniędzy.

Ryby 19.02-20.03
Już teraz warto pomyśleć o urlo-

pie. Koniecznie zapalnuj go razem z
partnerem i wykorzystaj na poprawę
relacji między wami. Finanse dobre,
więc może powinieneś sprawić sobie
jakiś prezent.

(: (: HUMOR :) :)
Szkot wsiada z dużym workiem

do autobusu. Podchodzi do niego
kontroler i mówi:
- Musi pan zapłacić również za

ten bagaż.
Szkot rozwiązuje worek i mówi:
- Wychodź, synku. Tak czy siak,

trzeba zapłacić.
***

Do sypialni wpada mąż i woła
do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się! Szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony

męski głos:
- Ratujcie meble! Ratujcie

meble!
***

Lekarz do pacjenta:
- Czy stosował się pan do

moich zaleceń i trzy razy dziennie
popijał tabletki koniakiem?
- Oooooczywiście......
- Jakoś nie widzę poprawy...
- Bo z tabletkami jestem dwa ty-

godnie do tyłu, a z koniakiem —
trzy miesiące do przodu!

Ziemniaki inaczej

Maseczki z miodem

Ziemniaki po chłopsku:
Kilogram ziemniaków, 2 cebule,

150 g szynki, 125 g wędzonego
boczku, 3 ogórki kwaszone, 3 łyżki
oleju, 4 jajka, 6-7 łyżek mleka,
szczypiorek, gałka muszkatołowa,
sól, pieprz.

Ziemniaki dokładnie wyszoro-
wać, ugotować w mundurkach, od-
cedzić. Ostudzić i obrać. Pokroić w
plasterki. Cebulę obrać, umyć, osu-
szyć, razem z szynką pokroić w
kostkę. Ogórki kwaszone w pla-
sterki, boczek w paski. Podsmażyć,
dodać olej. Na tłuszczu zeszklić ce-
bulę, dorzucić ziemniaki, usmażyć
ze wszystkich stron na złoty kolor.
Jajka rozmieszać zmlekiem, dopra-
wić pieprzem i solą i gałką muszka-
tołową. Masę jajeczną połączyć z
posiekanym szczypiorkiem, pokro-
joną drobno szynką i plasterkami
kwaszonego ogórka. Masą szyn-
kowo-jajeczną zalać ziemniaki,
smażyć, nie mieszając, tak długo,
aż całość się zetnie.

Ziemniaki w koszulce
12 ziemniaków, 12 plasterków

wędzonego boczku, mielona pap-
ryka (słodka lub ostra), biały pieprz,
sól, tymianek, 4 łyżki oleju.

Ziemniaki wyszorować. Goto-
wać 12 minut bez obierania. Odce-
dzić, obrać. Każdy ziemniak owinąć
plasterkiem boczku. Ziemniaki uło-
żyć na wysmarowanej połową oleju
blasze. Oprószyć solą i pieprzem.
Skropić pozostałym olejem. Ziem-
niaki wstawić na 20 minut do roz-
grzanego do 200 stopni piekarnika.
Posypać tymiankiem i mieloną pap-
ryką.

Nasze mamy przed laty robiły
sobie maseczki z żółtka i miodu.
Twierdziły, że regenerują skórę i
rozświetlają cerę. Dziś tych domo-
wych maseczek z miodu jest o
wiele więcej, a każda z pań może
wybrać którąś dla siebie. Fa-
chowcy polecają je do każdej cery
z wyjątkiem tej naczynkowej. A oto
trzy propozycje.

Z selera:
W miseczce mieszamy po

łyżce drobno startego selera, twa-
rogu i miodu. Maseczkę nakła-
damy na twarz i szyję. Zmywamy
letnią wodą po 30 minutach.

Migdałowa:

Łączymy trzy łyżki zmielonych
migdałów, łyżeczkę miodu i trzy ły-
żeczki maślanki. Można dodać
kilka kropli soku z cytryny. Papkę
nakładamy na twarz i szyję. Po
półgodzinie zmywamy letnią wodą.

Malinowa:
Garść malin (świeże lub roz-

mrożone) rozgniatamy widelcem.
Łączymy z łyżeczką miodu, odro-
biną słodkiej śmietany oraz uni-
wersalnego kremu do twarzy (np.
Nivea), tak aby powstała pasta.
Nakładamy ją na twarz i szyję,
przykrywamy wilgotną gazą. Ma-
seczkę zmywamy po 20 minutach.

KrzyŜówkaz nagrodami
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Mebel do leŜenia
Pies myśliwski -taks

Syn starego Bo-ryny (“Chłopi”)
Obowiązek, ko-nieczność 2

Rzeka I ArmiiWojska Polskiegow ZSRR (1943)
Rybie jajeczka 4

3 1 9
Znak muzycznyna pięciolinii

11 6

Kolorowe two-rzą kwiat lubowsiane na ta-lerzu
Handluje skra-dzionymi łupami
Dawniej: kłótnia,zwada

Przylądek namapie morskiej
Wielki samochód 7

5
Naszyta nadziurę

Rodzinne miastobraci Śniadec-kich na Pałukach
12Jednostka mocysilników

Miasto nad Ił-Ŝanką w woj.świętokszyskim

Skraj, brzeg, kant
8 10

13

Mimowolne skurcze mięśni,nerwicowe drganie powiek

Szlachecka pani(dawniej)
14


