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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 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: Lato zaskoczyło śniegiem. Nagrodę - bon na zabieg kos-
metyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Katarzyna Wawrzyniak z Drzeczkowa.
Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do
przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tymmiesiącu do wygrania bon upominkowy - rów-
nież do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12 września.

Sięgnijpo zioła

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Najbliższe dni to doskonały czas na
rozrywkę, odwiedziny i przyjęcia. Mo-
żesz się stać duszą towarzystwa. W
sprawach miłosnych uważaj na złych
doradców. Postaw na intuicję. W pracy
dobry kontakt z szefem.

Byk 20.04-20.05
Miłość uśmiechnie się do singli. Stałe
związki mogą słabnąć, więc jeśli coś
zacznie się psuć, postaraj się szybko
wyjaśnić problem. W pracy nie bę-
dziesz narzekać na brak zajęć. Spo-
dziewaj się większej gotówki.

Bliźnięta 21.05-21.06
Optymizm i radość życia sprawią, że
będziesz się teraz bardzo dobrze
czuć. Może poznasz jakąś wspaniałą
osobę. W pracy szef zechce wycis-
nąć z Ciebie “siódme poty”. Ciężki
zwłaszcza będzie ostatni tydzień mie-
siąca.

Rak 22.06-22.07
Przekonasz wreszcie partnera, że
więcej można osiągnąć uśmiechem i
dobrym słowem niż krzykiem. To
będą bardzo ważne rozmowy. Uwa-
żaj na wydatki. Warto ubiegać się o
podwyżkę.

Lew 23.07-22.08
Zrób bilans strat i zysków ostatnich
miesięcy. Może dojdziesz do
wniosku, że zasługujesz na odmianę
i ucieczkę od codzienności. Wyjedź
gdzieś, znajdź nowe hobby, skorzys-
taj z zaproszeń do zabawy. Zdrowie
dobre.

Panna 23.08-22.09
Wpracy nadarzy się okazja, by zasko-
czyć kolegów i szefów nowymi pomy-
słami. Jeśli się nimi zainteresują,
możesz liczyć na podwyżkę. Samotne
Panny mają szansę na wielką namięt-
ność.

Waga 23.09-22.10
Masz za sobą pracowity okres, więc
nie rezygnuj z odpoczynku. Jeśli nie
możesz wyjechać, zaplanuj wszystkie
weekendy na pełnym luzie. Pomyśl też
o romantycznymwieczorze. Finanse w
normie.

Skorpion 23.10-21.11
Wskarbonce, mimo wydatków, nie bę-
dzie pusto. Ale nie przesadzaj za bar-
dzo drogimi zakupami. Postaraj się
znaleźć czas dla rodziny. W pracy
droga do sukcesu nie będzie usłana
różami.

Strzelec 22.11-21.12
Nie lekceważ objawów czyjegoś zain-
teresowania. Tylko patrzeć jak z nowej
znajomości zrodzi się uczucie. Zadbaj
o zdrowie, bo Twoje samopoczucie bę-
dzie się zmieniać jak w kalejdoskopie.
Skontroluj układ pokarmowy.

Koziorożec 22.12-19.01
Rozpiera Cię energia i masz ochotę na
zmiany. Uważaj jednak, by czegoś nie
zniszczyć. Każdy pomysł konsultuj z
bliskimi. W pracy stawiaj na nowe kon-
takty. To kapitał na przyszłość.

Wodnik 20.01-18.02
Wielu znajomych będzie szukać Two-
jego towarzystwa. Niektórzy nawet po-
proszą Cię o pomoc. Nie odmawiaj. W
domu czeka Cię ważna rozmowa z bli-
skimi. Dotyczyć będzie przyszłości.

Ryby 19.02-20.03
Wenus zapewni Ci powodzenie w
przyjaźni i miłości. W stałych związ-
kach nastąpi ocieplenie. W drugiej po-
łowie miesiącamożesz spodziewać się
zmian w pracy. Nie licz jednak nawięk-
sze zarobki.
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KrzyŜówkaz nagrodami

List syna do ojca, arabskiego
szejka: "Drogi tato, Berlin jest wspa-
niałym miejscem, ale czuję się za-
wstydzony, gdy podjeżdżam swoim
złotym ferrari pod szkołę, bo
wszyscy tu dojeżdżają pociągami.
Twój Amir". Odpowiedź ojca: “Drogi
synu, przesyłam ci 20 milionów do-
larów. Kup sobie pociąg. Twój ko-
chany ojciec."

Letniesałatki

Czarny bez pomaga na użądlenia.
Jeśli więc potną nas komary lub użądli
osa, warto rozejrzeć się wokół i znaleźć
drzewo czarnego bzu. Liście należy ro-
zetrzeć w dłoni, tak, by puściły sok.
Potem przyłożyć je do bolącegomiejsca.
Sok z liści złagodzi zaczerwienienie,
swędzenie, ból. Warto wiedzieć, że za-
miast liści bzu czarnegomożna też użyć
liści pietruszki, mięty lub melisy.

Mięta łagodzi ból głowy. Najczęściej w
ogródkach hodujemy miętę pieprzową,
ale jej dzika odmiana rośnie także na łą-
kach. Mięta zawiera olejek mentolowy,
który chłodzi i działa przeciwbólowo.
Zmiażdżone i roztarte świeże liście mięty
dobrze jest położyć na kilka minut na
skronie. A letnia herbatka ze świeżych
liści mięty ułatwia trawienie i świetnie
gasi pragnienie.
Czarne jagody regulują pracę jelit.
Czarne jagody zawierają sporo błonnika,
który przeciwdziała zaparciom. Hamuje
też biegunkę, odtruwa, łagodzi podraż-
nienia jelit i ból brzucha. Przy zaparciach
wystarczy po prostu jeść świeże owoce,
a przy biegunkach pić sok z jagód. Liście
borówki, zwanej czarną jagodą obniżają
poziom cukru we krwi.

Brokułowa z jajem
4 jajka, świeży jędrny brokuł,

duży ogórek, pęczek szczypiorku,
sól, pieprz do smaku, 15 dag jo-
gurtu naturalnego, 2 łyżki majo-
nezu.

Jajka ugotuj na twardo. Ostudź,
obierz, pokrój w grube plastry. Kwiaty
brokuła podziel na maleńkie różyczki
i pokrój je na połówki. Obrany ogórek
potnij w plasterki. Składniki wymie-
szaj w salaterce.

Opłucz, odsącz i posiekaj szczy-
piorek. Jogurt wymieszaj z majone-
zem, dodaj szczypiorek oraz sól i
pieprz do smaku. Sosem polej sa-
łatkę. Podawaj z pieczywem lub po-
sypaną czosnkowymi grzankami.

Ze świeżych warzyw
20 dag szparagów (może być z

puszki ), 10 dag zielonego groszku,
sól, cukier, garść fasolki szparago-
wej, kilka dymek ze szczypiorkiem,
2 małe cukinie, oliwa do smażenia,
2 ząbki czosnku, ocet winny,
pieprz, 2 garście rukoli, kilka gałą-
zek świeżego oregano.

Szparagi osącz, połam na mniej-
sze kawałki. Groszek osącz. Oczysz-
czoną fasolkę ugotuj na półtwardo,
osącz. Dymki pokrój na długie ka-
wałki. Cukinie wyszoruj, pokrój w pla-
sterki. Na patelni rozgrzej oliwę,
wrzuć obrane, przekrojone ząbki
czosnku, przesmaż je i wyjmij. Włóż
plasterki cukini, przesmaż szybko,
żeby nie straciły jędrności. Zdejmij z
ognia, warzywa ostudź, przełóż do
salaterki razem z sosem, który wy-
tworzył się w czasie smażenia. Włóż
szparagi, groszek, dymkę i fasolkę,
skrop octem, oprósz solą, pieprzem i
cukrem, wymieszaj wszystko z rukolą
i oregano. Podawaj z chrupiącym pie-
czywem.

Z papryki i jajek
100 g żółtego sera, papryka

czerwona, papryka żółta, pęczek
rzodkiewki, 2 jajka na twardo, 3 ki-
szone ogórki, 2 pomidory, szczy-
piorek, sól, pieprz

Podane składniki kroimy w drobną
kostkę. Wszystko razem mieszamy.
Doprawiamy do smaku solą i piep-
rzem.

Przeciwieństwo
zysku
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Gaz szlachetnyzwany emanacjąradową Rn
9

RyboŜerna z ro-
dziny łasicowatych
Legendarny przo-
dek Mieszka I 14

Samce owiec do-
mowych

Opad z kulkami
lodu 12 6
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Podium dowystępów
artystycznych

Przemowa z kie-liszkiem w ręku
Tomasz, prezy-dent filaretów
Ojciec Jagienki zKrzyŜaków
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Dzielnie walczył

pod Troją
Mocny pach-
nący alkohol

PotęŜny rozroś-
nięty iglak, np.

świerk

Kolorowa pa-
puga

Olga wśród ko-
leŜanek 4
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Kontuar
sklepowy

Kurtka dŜokeja
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NajwaŜniejszy na
kopercie


