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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 13 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: PAMIĘTAJMY W MAJU O MAMACH . Nagrodę - bon na za-
bieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Genowefa Nowaczyk zKąkolewa. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Za-
chęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upo-
minkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do
13 czerwca.  

K r z y Ŝ ó w k a  z  n a g r o d ą
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Sprawy zaczną się toczyć trochę

wolniej, i bardzo dobrze. Przyszła pora
na odpoczynek. W uczuciach nieco za-
wirowań, bo dwie osoby będą o Ciebie
walczyć. Wybierając partnera zaufaj in-
tuicji. Nie zapomnij o ważnej przesyłce. Byk 20.04-20.05

W sprawach zawodowych możesz
odczuwać napięcie i podenerwowanie.
Oszczędzaj się więc i przyznaj sobie
kilka dni taryfy ulgowej. Zakochane Byki
przeżyją niezapomniane chwile, być
może nawet zdecydują się na przysięgę
małżeńską. Finanse dobre.Bliźnięta 21.05-21.06

W tych dniach koniecznie o siebie
zadbaj. Pomyśl o nowej fryzurze, no-
wych ciuszkach, wizycie u kosmetyczki.
Wiosna powinna Cię zmienić. W spra-
wach zawodowych uważaj, aby ostrym
komentarzem nie narazić oddanej Ci
osoby. Rak 22.06-22.07

Sprawy osobiste zmierzają w do-
brym kierunku. Nie zamartwiaj się więc
na zapas i nie snuj czarnych wizji. Cze-
kaj na dobrą wiadomość od przyjaciół. I
na propozycję zawodową, która Cię na-
prawdę zaskoczy.Lew 23.07-22.08

Los nie będzie sprzyjał zakupom i in-
westycjom, dlatego, zanim zaczniesz
wydawać pieniądze, obejrzyj każdą zło-
tówkę dwa razy. Zachowaj ostrożność.
Nie reaguj na zaczepki mało życzliwych
partnerów w pracy. Panna 23.08-22.09

Optymizm pozwoli Ci załatwić wiele
zaległych spraw. Poczujesz się więc
dużo lepiej. Świetny nastrój przełoży się
także na kwestie sercowe. Osoba, na
której Ci zależy, odwzajemni uczucia. Waga 23.09-22.10

W sprawach zawodowych większy
rozgardiasz niż zazwyczaj. Koniecznie
porozmawiaj o swoich obowiązkach
służbowych z szefem. Może masz za
dużo „na głowie”. Ktoś bliski czeka na te-
lefon od Ciebie. Nie zrywaj kontaktów. Skorpion 23.10-21.11

Twój portfel nagle stanie się dziwnie
cienki. Czy to nie ma związku z niepla-
nowanymi wydatkami, na jakie sobie po-
zwoliłeś? Uważaj na kolejne zakupy.
Koniecznie skontroluj zdrowie. Strzelec 22.11-21.12

Gwiazdy ostrzegają Cię przed włą-
czeniem się w bezsensowną rywalizację
z przyjaciółmi. Zadbaj, by nie popsuć at-
mosfery między wami. W drugiej połowie
miesiąca zaplanuj chociaż krótki urlop.
Może wyjedziesz z kimś bliskim.  Koziorożec 22.12-19.01

Bardzo dobrze układać się będą
Twoje kontakty z osobą spod znaku
Byka lub Lwa. Najwyższy czas, aby dać
jej dowody sympatii. W pracy uważaj na
plotkary, mogą naprawdę namieszać.
Poprawa w finansach. Wodnik 20.01-18.02

Ktoś się na Ciebie skarżył. Ponoć
czuje się zaniedbywany i lekceważony.
Czym prędzej zmień postępowanie. W
pracy usłyszysz o nowych obowiązkach
na czas letnich miesięcy. Może więc
urlop zaplanować na czerwiec?Ryby 19.02-20.03

Jeśli jesteś w stałym związku, w naj-
bliższym czasie poczujesz się błogo.
Przestaną Cię dręczyć wątpliwości. A
single mogą liczyć na nową znajomość.
W sprawach zawodowych dadzą o sobie
znać dawne zobowiązania.  

(: (: HUMOR :) :)
Spotykają się dwie przyjaciółki:
- Jestem rozczarowana - mówi

jedna. - Przekonałam się, że mój
mąż poślubił mnie tylko dla pienię-
dzy. 

- A widzisz, on wcale nie jest
taki głupi, jak mówiłaś.xxx

Laryngolog pyta pacjenta:
- Czy ma pan jakieś kłopoty z

nosem albo uszami?
- Bardzo często, panie dokto-

rze!
- A kiedy?
- Wtedy, gdy wkładam albo

zdejmuję golf...

Przepisy na proste słodkości
NA NIBY

5 jabłek, szklanka cukru, 2 łyżki
oleju, 3 jajka, 1 łyżeczka sody, 1 ły-
żeczka proszku do pieczenia, 2
szklanki mąki, 1 szklanka orze-
chów włoskich, 1 cukier waniliowy.

Jabłka pokrój w kostkę, zasyp
cukrem i odstaw na godzinkę.
Dodaj olej, ubite jajka, sodę i pro-
szek. Wsyp mąkę, orzechy i cukier
waniliowy. Wymieszaj i wlej do
formy. Piecz przez 60 minut.

MUFFINY Z NUTELLĄ
1/2 szklanki nutelli, 1 duże

jajko, 5 łyżek mąki.
Piekarnik rozgrzej do 180

stopni C. Formę do małych muffi-
nów wyłóż papilotkami lub natłuść
oliwą. Wymieszaj nutellę i jajko.
Dodaj mąkę i dalej mieszaj. Wyłóż
masę do przygotowanych foremek
i wstaw do piekarnika na 11-12
minut. 

Kosmetykiz ogrodu
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Jaszczurkatropikalna
Glaukoma,groźna choroba 12

Punkt handluspoŜywczego
StęŜony roztwór soli
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osadowa

Powalające piękno
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Grecka opowieść
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Nadchodzi sezon na warzywa,owoce i kwiaty. Większość z nasuprawia je w swoim ogródku, awięc zapewne bez środków che-micznych. Z takich produktówmożna zatem przygotować kosme-tyki, które są nie tylko skuteczne,ale i tanie. Oto trzy propozycje: 
PŁUKANKA Z LIŚCI NASTURCJI

Składniki: garść liści nasturcji,
0, 5 litra wody. Przygotowanie: Wodę
doprowadzamy do wrzenia, a następ-
nie zalewamy nią nasturcję. Naczynie
przykrywamy i pozostawiamy do za-
parzenia. Ostudzony napar cedzimy
przez gazę. Płyn przelewamy do bu-
telki lub słoika i płuczemy włosy po
każdym myciu głowy. Nie spłukujemy.

Preparaty z nasturcji mają pozy-
tywne działanie na włosy dzięki za-
wartych w niej związkach siarki.
BORÓWKA AMERYKAŃSKA DOTWARZY

Składniki: 2 łyżki borówek wyso-
kich (amerykańskich), łyżka miodu,
łyżka oliwy z oliwek, łyżka brązowego
cukru. Przygotowanie: Owoce do-
kładnie myjemy i rozgniatamy widel-
cem. Następnie dodajemy miód, oliwę
i brązowy cukier. Wszystko mie-
szamy, aż do uzyskania jednolitej
masy. Maseczkę nakładamy na twarz,
szyję i dekolt. Pozostawiamy na ok.
10 minut. Po tym czasie zmywamy
wodą lub skórę wycieramy zmoczo-
nym wcześniej ręcznikiem papiero-
wym. Borówki to bogate źródło
witamin A i E.
KORA DĘBU WZMOCNI WŁOSY

Składniki: kawałek kory dębu, ok.
0,5 litra wody (ilość jest uzależniona
od wielkości pozyskanego fragmentu
kory i rozmiarów garnka). Przygoto-wanie: Kawałek kory ze starego
drzewa dębowego dokładnie płu-
czemy do czysta. Następnie wkła-
damy do garnka i zalewamy wodą, tak
aby przykryła korę. Gotujemy ok. 15
minut. Powstały w ten sposób wywar
przecedzamy przez sito i przelewamy
do słoika. Całość pozostawiamy na 2-
3 godziny. Płuczemy włosy dwa razy
w tygodniu. Po użyciu nie spłukujemy. 


