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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie
słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło
nalezẏ przesłac ́ pod adresem redakcji lub na e-mail:
przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: SIERPIEŃ. Nagrode ̨wygrał  Bartosz Kaczma-
rek z Grodziska. Jest odbioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej,
pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym mie-
siac̨u do wygrania magiczny kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w
Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania czekamy do 14 września.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

To będzie miesiąc dobrych wia-
domości. Dostarczą je najbliżsi, ale i
zakład pracy. Może jeszcze wyje-
dziesz na kilka dni. Baw się dobrze.
Ale ogranicz wydatki.

Byk 20.04-20.05
Jest szansa, aby poprawić swoją

sytuację finansową. Może to będzie
dodatkowa propozycja pracy, a
może wygrana. Nie unikaj spotkań z
przyjaciółmi. Skontroluj zdrowie.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Uporządkuj zaległe sprawy i zrób

sobie kilka dni wolnego. Może warto
odwiedzić krewnych, którzy od
dawna na Ciebie czekają. Zacznij
uprawiać sport, to ukoi Twoje nerwy.  

Rak 22.06-22.07
Zwolnij nieco obroty i więcej

uwagi poświęć bliskim. Spodziewaj
się dobrej wiadomości od znajo-
mych. Może to zmienić Twoje plany
zawodowe. Finanse lepsze.

Lew 23.07-22.08
Gwiazdy mówią, że czekają Cię

niezwykłe chwile we dwoje. Słuchaj
serca, bo rozsądek nie zaprowadzi
Cię do szczęścia. W pracy trochę
zmian i nowych zadań.

Panna 23.08-22.09
Poczujesz przypływ energii, więc

to najlepszy czas na zmiany. Może
warto przyjąć propozycję nowej
pracy. W domu zwróć uwagę na pro-
blem jednego z członków rodziny.
Razem go rozwiążecie.

Waga 23.09-22.10
Można na Tobie polegać, nie

zdziw się więc, że ktoś poprosi Cię o
pomoc. Nie odmawiaj. W połowie
miesiąca poznasz interesujące
osoby i przeżyjesz miłe towarzyskie
chwile. Czekaj na ważny list.

Skorpion 23.10-21.11
Życie towarzyskie i uczuciowe

nabierze rumieńców. Poznasz
osobę, która być może okaże się
Twoją drugą połówką. W stałych
związkach zaiskrzy. Finanse nieco
lepsze.

Strzelec 22.11-21.12
Przypadkowe spotkania z daw-

nymi znajomymi wprowadzą Cię w
dobry humor. Wrócą wspomnienia i
pewien niezrealizowany pomysł. Pod
koniec miesiąca nieoczekiwany przy-
pływ gotówki.

Koziorożec 22.12-19.01
Pomyśl, co możesz zmienić w

swoim życiu i co naprawić. Zaufaj bli-
skim i przeprowadź ważne rozmowy.
Nie wyolbrzymiaj jednak problemów.
I nie pożyczaj pieniędzy.

Wodnik 20.01-18.02
Czeka Cię czas trudnych decyzji.

Uważaj na pułapki, które mogłyby
Cię pogrążyć. Zwłaszcza nie ryzykuj
w sprawach finansowych. W uczu-
ciach dobre zmiany. Będzie miłość.

Ryby 19.02-20.03
Twoje oryginalne rozwiązania po-

mogą wielu osobom. Dzięki nim za-
łatwisz także zaległe sprawy w pracy.
Czekaj na wiadomość od kogoś, kto
Cię naprawdę kocha. 

(: (: HUMOR :) :)
- Ten pani piesek jakiś taki chudy.

Jak się wabi?

- Anoreksio.

* *
- Baco, a co trzeba zrobić, jak się
w górach spotka głodnego nie-
dźwiedzia?

- Nic nie musita robić, on już syćko
za wos zrobi…

* * 
Niedźwiedź złapał zajączka. Zają-
czek się drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i
nie przeprosisz to, to..

- To co?

- To trudno.

* *
Idzie myśliwy przez las i śpiewa:
- Na polowanko, na polowanko!

Z tyłu wychodzi miś, klepie go po
ramieniu i pyta:
- Co, na polowanko?

- Nie! Jak Boga kocham, na ryby!

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Przepis na 6 porcji. 
Składniki: 2 kg gruszek, 200 g

cukru, 1 sparzona wrzątkiem li-
monka, 8 goździków, 2 gałązki me-
lisy, laska wanilii, laska cynamonu.

Sposób przyrządzenia:
gruszki obierz ze skórki. Przekrój
na połówki i usuń gniazda na-
sienne. Pokrój w kostkę. Zasyp cu-
krem i odstaw na kilka godzin, by
gruszki puściły sok. Następnie
przełóż je na patelnię. Dodaj cyna-
mon, goździki oraz sok wyciśnięty
z limonki. Dołóż też ziarenka wy-
łuskane z laski wanilii. Smaż na
średnim ogniu, aż sok trochę od-
paruje, a dżem nabierze gęstej
konsystencji. Pod koniec smażenia
włóż listki melisy. Dżem od czasu
do czasu wymieszaj. Wyjmij z
niego laskę cynamonu oraz goź-
dziki i melisę, jeśli się uda. Gorący
dżem przełóż do 6 sparzonych
słoików o pojemności 200 ml. Za-
kręć i odwróć do góry dnem.

Robimy dżem
gruszkowy

Terytorialny… działa
na terenie gminy S
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Kieruje mżawkę

na trawę

2 3 9

Odnawia fotele
20 4

Nie mają 18 lat
6 11 7

Ciemna w rogu
17

Sprawka figlarza 10 5

Opiekun z sądu
16

Filmowy pułkownik

Kwiatkowski

21 24 18

Limba
12

Popularna choroba 22 14

Imieniny

obchodzi 25 marca E
8 1

ROZSYPANKA Z PIZZĄ

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13

Z rozsypanych liter ułóż nazwy gatunków ryb i wpisz poziome kratki. Literki
z ponumerowanych kratek przepisz do tabeli poniżej. Na rozwiązania cze-
kamy do 14 września. Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu w Pizze-
rii Diabolo w Osiecznej.

Rozwiązanie poprzedniej rozsypanki brzmiało: Dni Osiecznej
Bon otrzymuje: Katarzyna Chuda ze Świerczyny.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór do Urzędu - biuro nr 7.
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