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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 12 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod
adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać
adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: PRZYSZŁA PRAWDZIWA
WIOSNA. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl"
oraz  magiczny kubek „Gmina Osieczna” wygrała Maria Bujak z Wojnowic.
Bon i kubek do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7.
Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygra-
nia bon upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl" i ma-
giczny kubek.  Na rozwiązania czekamy do 13 czerwca.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Los wystawi Twoją cierpliwość
na próbę. Na sfinalizowanie pewnej
sprawy będziesz musiała poczekać.
Ale ostatecznie dobrze się skończy.
Pod koniec miesiąca spodziewaj się
zmian w pracy.

Byk 20.04-20.05
Przed Tobą interesujący okres w

sprawach towarzyskich. Sporo spot-
kań, a być może nawet wyjazd. Nie
zaniedbuj rodziny. Ktoś z bliskich bę-
dzie Cię teraz potrzebował. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Czas zadbać o relacje z partne-

rem. Przez liczne obowiązki możesz
nie zauważyć, że się oddalacie. Wy-
jedźcie gdzieś wspólnie, albo cho-
ciaż od czasu do czasu spędzajcie
wieczór tylko we dwoje. 

Rak 22.06-22.07
Ostatnie tygodnie były dość pra-

cowite, więc czas na relaks. Od-
pocznij trochę i naładuj akumulatory.
A potem rozwiąż pewną rodzinną
sprawę. Wszystkim będzie łatwiej.

Lew 23.07-22.08
Zapomnij o rozrywkach, bo właś-

nie teraz w firmie przybędzie obo-
wiązków. Ktoś nowy trochę
zamiesza. A w uczuciach niespo-
dzianka. Chyba się zakochasz.

Panna 23.08-22.09
Twoje zamiłowanie do porządku

może Ci uprzykrzyć życie. Nie
wszystko musisz zrobić od razu i nie
każdy musi akceptować Twoje po-
mysły. Odpuść czasem i rozerwij się.

Waga 23.09-22.10
Pamiętaj, że „słomiany zapał” nie

jest najlepszą cechą pracownika.
Nie zniechęcaj się, jeśli nawet coś
nie będzie Ci wychodzić. 

Skorpion 23.10-21.11
Możesz spodziewać się trochę

kłopotów, ale pomogą Ci przyjaciele.
Dzięki temu Wasze relacje będą
jeszcze lepsze. Nie przesadź z wy-
datkami, wkrótce pieniądze będą Ci
bardzo potrzebne.  

Strzelec 22.11-21.12
W Twoim życiu pojawi się osoba,

która od razu wywrze wpływ na to,
jak postrzegasz rzeczywistość. Ta
znajomość przerodzi się w głęboką
zażyłość. Załatw zaległe sprawy w
pracy.

Koziorożec 22.12-19.01
Ktoś będzie chciał napsuć krwi

Twojej rodzinie, ale Ty oczywiście na
to nie pozwolisz. Jeszcze raz okaże
się, co tak naprawdę jest ważne.
Spodziewaj się przypływu gotówki.

Wodnik 20.01-18.02
Stan Twojego konta nieoczeki-

wanie poprawi się. Jeśli uznasz, że
warto pieniądze w coś zainwesto-
wać, to teraz jest najlepszy moment.
W domu trochę zamieszania wpro-
wadzi pewna ważna wiadomość.
Będzie radosna. 

Ryby 19.02-20.03
Unikaj konfliktów, bo teraz naj-

bardziej potrzebny Ci będzie spokój.
Ktoś z bliskich poprosi Cię o pomoc
i będziesz musiała całkowicie mu się
poświęcić. Zdrowie dobre. 

(: (: HUMOR :) :)

Rozmowa kolegów w kawiarni:
- Wiesz Czesław, że chyba

każdy człowiek ma jakieś nawyki.

- Taaaa, naprawdę? A ja też

mam?

- Tak. Ty Czesław, na przykład,

zawsze mieszasz herbatę prawą

ręką. 

- No i co z tego?

- A większość ludzi używa ły-

żeczki....

***
Dwie przyszłe panny młode

rozmawiają ze sobą przy kawie:
- A ty wiesz, jakie zdolności są

najbardziej cenione u mężczyzn?

- No, jakie?

- Kochana, przede wszystkim

to są zdolności płatnicze.

*** 
Pracownik prosi szefa o urlop.
- Urlop?! Panie, jaki urlop?

Cały rok pracuje pan przy otwar-

tym oknie i jeszcze się panu

urlopu zachciewa?

Sałatka z selerem

Produkty: 1 słoik selera konser-
wowego krojonego w cienkie paski,
1/2 puszki kukurydzy, 1/2 puszki
groszku, 1/2 puszki czerwonej fasoli,
1 marchewka, 3 kawałki papryki kon-
serwowej, 2 łyżki majonezu, sól,
pieprz.

Sposób przyrządzenia: Seler
odcedź na sitku i pokrój go na krót-
sze paski. Marchewkę ugotuj i pokrój
w kostkę. Paprykę odcedź i pokrój w
bardzo drobną kostkę. Do pokrojo-
nych składników dodaj kukurydzę,

groszek i fasolkę. Sałatkę dopraw
majonezem, solą i pieprzem. Do-
kładnie wymieszaj.

Sałatka ryżowa

Produkty: 2 woreczki ryżu, 3
ogórki kiszone, 1 cebula, majonez,
keczup, 3 jajka, vegeta.

Sposób przyrządzenia: Ryż
ugotuj według przepisu na opako-
waniu. Jajka ugotuj na twardo i po-
krój w kostkę, podobnie jak cebulę.
Ogórki zetrzyj na tarce. Układaj w
misce w kolejności: ryż, ogórki, ce-
bulę, majonez, ryż, keczup, jajka, ve-
getę, majonez, ryż, keczup.
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* Zdarza się, że po zimie w
domku na działce można wyczuć
zapach wilgoci. Aby się go po-
zbyć, należy uprażyć na patelni
ziarenka kawy. Potem ciepłą jesz-
cze kawę wyłożyć na talerzyki i
wstawić do szafek. Kawa usunie
niemiłą woń.

* Istnieje stary domowy sposób
na suche łokcie. Aby przywrócić
im gładkość, należy dwie łyżeczki
siemienia lnianego zalać 1,5
szklanki wody i gotować przez pół
godziny. Potem przecedzić wywar
przez gazę i moczyć w nim łokcie
20 minut. Po zabiegu należy prze-
myć je wodą i wetrzeć trochę tłus-
tego kremu. Zabieg powtarzać 3-4
razy w tygodniu.

* Bywa, że żółty ser przecho-
wywany w lodówce po kilku
dniach obeschnie. Nie musimy ob-
cinać jego brzegów czy wyrzucać
sera, bo jest sposób na jego od-
świeżenie. Wystarczy na 12 go-
dzin zanurzyć go w zimnym
mleku. Po takiej kąpieli ser sma-
kuje jak dopiero co kupiony.

* Warto wiedzieć, że aby
zmniejszyć negatywne oddziały-
wanie stresu na organizm, trzeba
się dobrze odżywiać. Do naszej
diety powinnyśmy częściej wpro-
wadzać płatki owsiane, warzywa
strączkowe, a na przekąskę orze-
chy, pestki dyni, banany, czarną
czekoladę. Wszystkie te produkty
są bogate w magnez, który leczy
nerwy i wspomaga pracę serca. 

Proste i smaczne

Dobre radyKrzyżówka 
z nagrodą


