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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 13 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: WĘD-
RUJEMY PO PRZYGODĘ. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Ga-
binecie Urody "Styl" wygrała . Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań
krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 15
września.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Czekają Cię kłopoty w gronie towarzy-
skim. Nie każdemu ze znajomych po-
dobają się Twoje pomysły. W domu
sporo niespodzianek - ktoś przyjedzie,
ktoś napisze list, ktoś zaproponuje wy-
jazd. Finanse w normie.

Byk 20.04-20.05
Przed Tobą miesiąc pełen zawodowej
aktywności. Przybędzie pracy, może
nawet tej w nadgodzinach. Pamiętaj, że
możesz liczyć na pomoc bliskich. Ktoś
obok ciągle czeka, aż go zauważysz.
Może to będzie miłość?

Bliźnięta 21.05-21.06
Wkrótce nadarzy się okazja do zaku-
pów po niższej cenie. Może więc warto
wrócić do planów remontu mieszkania.
W uczuciach trochę zamieszania. Pa-
miętaj, że nie każdy flirt kończy się
prawdziwym uczuciem.

Rak 22.06-22.07
Czas, by zająć się partnerem i innymi
bliskimi osobami. Dobrze zrobią wam
wspólne rozmowy, spacery, imprezy.
Pamiętaj, że w tymmiesiącu ktoś ważny
dla Ciebie ma rodzinną uroczystość. Nie
zapomnij o życzeniach.

Lew 23.07-22.08
Wrzesień przeżyjesz na tak zwanym
luzie. Nic Cię nie przekona byś praco-
wała więcej niż chcesz. Skorzystaj więc
z tego, by każdą wolną chwilę spędzić
na łonie natury. Nie przywiązuj też wagi
do drobiazgów

Panna 23.08-22.09
Czeka Cię romantyczne uczucie. Poz-
nasz kogoś w niecodziennych okolicz-
nościach, może naprawiając
samochód? We wrześniu nie podejmuj
ważnych decyzji finansowych, mogą
być chybione. Koniecznie skontroluj
zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Otrzymasz sporo dowodów sympatii od
znajomych jak i nowo poznanych osób.
W połowie miesiąca spotkasz kogoś
bardzo interesującego. W pracy trochę
nieporozumień z podziałem obowiąz-
ków. Nie bierz na siebie zbyt wiele.

Skorpion 23.10-21.11
Miałeś ostatnio frustracje i kompleksy?
Niepotrzebnie. I w pracy, i w domu bę-
dzie układać się dobrze. Drobne zakupy
poprawią Ci humor. Ktoś sprawi Ci też
miłą niespodziankę. Zdrowie dobre.

Strzelec 22.11-21.12
Gwiazdy mówią o dobrej formie, za-
równo intelektualnej, jak i fizycznej. Na-
stroju nie popsują Ci nawet niezbyt miłe
wiadomości od rodziny. We wrześniu
możesz też liczyć na przypływ gotówki

Koziorożec 22.12-19.01
Małe kłopoty w domu sprawią, że bę-
dziesz mniej wydajna w pracy. Doj-
dziesz do ładu szybciej jeśli poprosisz o
pomoc szefa. W ostatnim tygodniu
września spodziewaj się miłej wizyty. I
nie zapomnij o kontrolnej wizycie u le-
karza.

Wodnik 20.01-18.02
Najbliższy miesiąc może być dla Ciebie
trudny. Spiętrzą się zadania w pracy, a
w domu nieoczekiwane zmiany. Ktoś
bliski zaskoczy Cię swoją decyzją.
Nieco lepiej w finansach, może być na-
groda, albo premia.

Ryby 19.02-20.03
Coraz bardziej ciągnie Cię ku nowemu
znajomemu.Wrodzona nieśmiałość ha-
muje te pragnienia. Daj sobie szansę, to
może być przyjaźń, a nawet miłość. Nie
zostawiaj spraw nie załatwionych w
pracy. “Zakopiesz się” w zaległościach.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Blondynka skarży się kole-
żance:

- Wyobraź sobie, moja siostra
urodziła dziecko i nie napisała mi
czy dziewczynkę, czy chłopca. I
teraz nie wiem, czy jestem ciocią,
czy wujkiem...

* * *
Kolega pyta Kowalskiego:
- Dlaczego ty zawsze nosisz

buty za małe o dwa numery?
- Jestem na bezrobociu, mam

obrzydliwą żonę, syn ma w szkole
same pały, teściowa od rana
wrzeszczy... Jedyną radością w
moim życiu jest chwila, gdy wie-
czorem zdejmuję buty.

* * *
Kowalska wyjechała na urlop, a

mężowi zostawiła porozwieszane
po całym mieszkaniu karteczki z
rozmaitymi wskazówkami. Jedną z
nich Kowalski znalazł na swoim
garniturze: “A dokąd to się wybie-
rasz, co?”

Dobre rady

Maseczki
Regenerująca do włosów -

Do dwóch łyżek oliwy z oliwek
dodać sok z ćwiartki cytryny.
Składniki wymieszać i delikatnie
podgrzewać. Mieszankę rozpro-
wadzić równomiernie na czystych
wilgotnych włosach i pozostawić
na dwadzieścia minut. Aby ma-
seczka lepiej zadziałała, na głowę
dobrze jest założyć foliowy czepek
i okręcić ją ręcznikiem. Gdy czas
minie, jeszcze raz dokładnie umyć
włosy.

Na zmęczoną cerę - Po nie-
przespanej nocy przyda się ma-
seczka z białej fasoli. Szklankę
ziaren należy ugotować do mięk-
kości, rozetrzeć na papkę i połą-
czyć z łyżeczką soku z cytryny,
łyżką miodu i łyżką oliwy. Ciepłą
masę trzeba na 15 minut nałożyć
na twarz. Cera będzie ożywiona i
odświeżona.

Na grzybicę nóg - Trzy, cztery
zmiażdżone ząbki czosnku zalać
trzeba 100 ml spirytusu. Otrzyma-
nym wyciągiem smaruje się stopy,
najlepiej na noc. Zabiegi należy
powtarzać aż do zniknięcia obja-
wów grzybicy.

* Drobniutkie kawałki potłuczo-
nego szkła uda się zebrać z pod-
łogi, przecierając je grubą warstwą
wilgotnej waty. Najmniejsze dro-
binki przykleją się do niej.

* Jeśli rozleje się olej, wystar-
czy posypać plamę mąką ziemnia-
czaną, a potem całość zetrzeć
papierowym ręcznikiem.

* Osad w termosie można usu-
nąć za pomocą proszku do pie-
czenia. Należy wsypać go do
termosu, zalać gorącą wodą, za-
mknąć i silnie potrząsać. Po 2-3
godzinach po osadzie nie będzie
śladu.

Jej przygotowanie zajmuje za-
ledwie kilka minut. Można więc ją
zrobić tuż przed przyjściem gości.
Jest smaczna, pożywna i rzeczywi-
ście kolorowa.

A oto potrzebne składniki:
300 g szynki konserwowej, 5 śred-
niej wielkości ogórków kiszonych
lub małosolnych, 200 g sera żółtego
goudy, 4 jajka ugotowane na
twardo, 1 puszka fasoli czerwonej,
1 pęczek dymki, natka pietruszki, 1
mały słoiczek majonezu, sól, pieprz

Przygotowanie: Szynkę,
ogórki i ser żółty pokroić w grubą
kostkę. Jajka pokroić w ósemki. Fa-
solę osączyć z zalewy. Dymkę ze
szczypiorem oraz natkę pietruszki
posiekać. Wszystkie składniki wło-
żyć do salaterki, dodaćmajonez, sól
i pieprz, delikatnie wymieszać. Ude-
korować natką pietruszki.

Kolorowasałatka


