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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: URLOP JESZCZE PRZED NAMI .Nagrodę - bon na zabieg
kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Anna Nadolna z Osiecznej. Bon do
odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyła-
nia rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - również do
realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy do 13 września.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W domu możesz liczyć na przy-
jemną atmosferę. Skończą się niepo-
rozumienia, które ostatnio dawały o
sobie znać. W pracy pewne zmiany
na lepsze. I dobra wiadomość.  

Byk 20.04-20.05
Pomyśl więcej o swojej rodzinie.

Ostatnio trochę ją zaniedbujesz. Mu-
sisz pokazać swoim bliskim, jak wiele
dla Ciebie znaczą. W pracy będziesz
miała mniej kłopotliwych obowiązków.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się dłuższy wyjazd lub

chociaż kilkudniowy wypoczynek.
Gwiazdy ostrzegają jednak przed za-
wieraniem pochopnych znajomości.
Uważaj na zdrowie, zwłaszcza na
problemy z kręgosłupem. Spaceruj,
organizuj wycieczki rowerowe. 

Rak 22.06-22.07
W pracy pojawi się nowa, intere-

sująca osoba. Prawdopodobne jest
obustronne zauroczenie. W drugiej
połowie miesiąca możesz spodzie-
wać się ciekawej propozycji dodatko-
wych zajęć. Rozważ, czy warto ją
przyjąć.

Lew 23.07-22.08
Przed Tobą bardzo dynamiczny

okres, zarówno w pracy, jak i w domu.
Nowa znajomość ma szansę na
trwały związek. Trochę komplikacji
zdrowotnych. Uważaj, by nie przesa-
dzić z odchudzaniem. 

Panna 23.08-22.09
Trochę za dużo marnujesz czasu.

Ciągle gdzieś pędzisz i spieszysz się.
Nieco zwolnij, a odczujesz ulgę. Pod
koniec miesiąca miłe spotkanie z
przyjaciółmi. Finanse dobre. 

Waga 23.09-22.10
Wkrótce będziesz mogła zająć się

wszystkim, na co dotąd nie miałaś
czasu lub ochoty. I sprawi Ci to ra-
dość. W uczuciach gorąco, spotka
Cię czułość, zainteresowanie i wspar-
cie. 

Skorpion 23.10-21.11
Lato zachęca do odświeżenia sta-

rych znajomości. Skorzystaj z zapro-
szeń na towarzyskie spotkania.
Finanse stabilne, praca przyniesie Ci
sporo satysfakcji. Skontroluj zdrowie. 

Strzelec 22.11-21.12
Wyjedź na urlop tylko we dwoje i

ciesz się każdą chwilą. W domu po-
dziel się obowiązkami z bliskimi, nie
bierz wszystkiego na siebie. Oczekuj
miłej wiadomości. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wkrótce zrozumiesz, jak wiele dla

kogoś znaczysz. Nie lekceważ tego
uczucia. W pracy otrzymasz pomoc z
nieoczekiwanej strony. Stosunki z
przyjaciółmi więcej niż dobre. 

Wodnik 20.01-18.02
Nowa szansa na miłość. Ktoś się

Tobą zachwyci i będzie Cię adoro-
wać. Jest szansa na poprawę sytua-
cji materialnej. Może awans. Przez
Twój dom przewinie się wiele osób.
Będzie wesoło. 

Ryby 19.02-20.03
Zasłużyłaś na dobry urlop. Jeśli

więc dotąd nie znalazłaś czasu na
wypoczynek, zrób to teraz. Poznasz
ciekawych ludzi. W pracy dość inten-
sywny miesiąc. Po powrocie z urlopu
możesz dostać dodatkowe zajęcie. 

(: (: HUMOR :) :)
Na ulicy w kraju skąpców kie-

rowca potrącił przechodnia. Szybko
wysiadł z samochodu, trzymając w
ręku banknot. Poszkodowany, zo-
baczywszy pieniądze, zerwał się
natychmiast na nogi i zapytał:

- Przepraszam bardzo, a w jakie
dni tygodnia pan tędy zwykle prze-
jeżdża?

* * *
Mąż pyta żonę:
- Co dziś na obiad?
- Nic.
- Jak to, wczoraj też było nic. 
- Bo ugotowałam na dwa dni. 

* * *
Kowalska do koleżanki:
- Nie mogę nauczyć męża po-

rządku.
- A co on takiego robi?
- Za każdym razem chowa port-

fel w inne miejsce.
* * *

Kowalski dzwoni do znajomego:
- Słuchaj stary, wpadnij do mnie

jutro z samego rana, to pojedziemy
razem na ryby.

- Ale ja nie potrafię łowić ryb!
- Co w tym trudnego? Nalewasz

i pijesz.

Żeberka w dżemie
Składniki: półtora kg żeberek, 5

cebul, 5 marchewek, słoiczek pikan-
tnego keczupu, słoik dżemu brzos-
kwiniowego, sól, pieprz, olej do
smażenia. 

Żeberka umyj, osusz, posyp solą
i pieprzem. Wstaw na noc do lo-
dówki. Obsmaż na oleju. Cebulę po-
krój w piórka, marchewkę zetrzyj na
tarce. Ułóż w naczyniu żaroodpor-
nym. Dodaj żeberka, posmaruj dże-
mem i keczupem. Polej tłuszczem ze

smażenia. Piecz ok. 90 minut w
temp. 180 stopni.

Kurczak w śmietanie
Składniki: 3-4 pojedyncze piersi

kurczaka, 2 małe torebki zupy cebu-
lowej, 30 dag pieczarek, 1 śmietana. 

Piersi pokrój na trzy części, ob-
tocz w proszku z zupy cebulowej i
obsmaż na patelni. Pieczarki pokrój
w plastry i podduś. Następnie ob-
smażone piersi ułóż w naczyniu ża-
roodpornym, wyłóż na nie pieczarki,
a wierzch polej śmietaną. Całość za-
piekaj w nagrzanym do 180 stopni
piekarniku przez około 20-30 minut. 
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Właśnie teraz w ogródkach jest
mnóstwo świeżej mięty. Pięknie
pachnie, ale też służy zdrowiu i
urodzie.

Mięta pomaga pokonać kłopoty
żołądkowe, delikatnie uspokaja,
chłodzi, poprawia apetyt. Warto po
nią sięgnąć. My proponujemy mię-
towy napar. Łyżkę świeżej mięty
zalać trzeba dwiema szklankami
wrzątku i parzyć pod przykryciem
około 10 minut. Po kolejnych 5 mi-
nutach należy napar przecedzić i
pić pół szklanki godzinę przed je-
dzeniem. Wówczas złagodzimy
nieżyty żołądka i braki łaknienia. Po
jedzeniu napój z mięty służy jako
środek rozkurczowy i żółciopędny. 

Ale mięta wspaniale smakuje
też jako dodatek do herbaty. Zapa-
rzamy czarną herbatę, dodajemy
łyżeczkę cytrynowego napoju i do
tego wrzucamy dwa, trzy listki
świeżej mięty. Herbata jest pyszna.

I jeszcze polecamy relaksującą
kąpiel z miętą. Dwie szklanki świe-
żej mięty zalewamy litrem wrzątku.
Parzymy 10 minut, przecedzamy.
Napar wlewamy do wanny, doda-
jemy 2 krople olejku pomarańczo-
wego i dopełniamy wannę wodą.
Taka kąpiel łagodzi stany napięcia
nerwowego. 

Na szybki obiad

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


