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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 17 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:UCZNIOWIE WRÓCILI DO SZKÓŁ. Nagrodę - bon na zabieg kosme-
tyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Anna Berlinska z Osiecznej.
Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7.
Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wy-
grania bon upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".
Na rozwiązania czekamy do 15 października.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Październik to najlepszy czas dla Cie-bie, żeby być aktywniejszym. Możnapochodzić po górach, jeździć na rowe-rze, a nawet szukać grzybów w lesie.Koniecznie częściej się uśmiechać! Podkoniec miesiąca spodziewaj się zmianw pracy.
Byk 20.04-20.05

Zdarzy się coś, co sprawi, że wrócisz doprzeszłości. To może być nieoczeki-wane spotkanie, albo znalezienie jakiśdokumentów, bądź rozmowa, która od-kryje dawne fakty.Aw pracy nowe kole-żanki. Nie przyjmuj tego jakozagrożenia Twojej pozycji.
Bliźnięta 21.05-21.06

To będzie bardzo pracowity miesiąc. Ponieco spokojniejszym okresie lata, terazprzybędzie obowiązków. Pamiętaj, bynie brać na siebie cudzych zadań. Uwa-żaj na finanse, nie szalej z zakupami.
Rak 22.06-22.07

Ktoś bliski bardzo Cię zaskoczy. Otrzy-masz prezent, o którym zawsze marzy-łaś. Za to pod koniec miesiąca dotrzewiadomość, która zmieni Twoje planyna najbliższe miesiące. Skontroluj zdro-wie.
Lew 23.07-22.08

W Twoim związku powiało trochę chło-dem. Nie obrażaj się i nie poddawaj.Najlepsza będzie szczera rozmowa zpartnerem. Skontaktuj się też z pewnymWodnikiem. Ma dla Ciebie ważne infor-macje w sprawie pracy.
Panna 23.08-22.09

Spodziewaj się wizyt, spotkań i wieści zdaleka. Na początku mogą Cię męczyć,ale przywykniesz, a nawet polubisz je.W pracy pojawi się szansa na większepieniądze. A tuż obok nowa miłość.
Waga 23.09-22.10

Październik nie będzie najlepszy jeślichodzi o finanse. Prawdopodobnie bę-dziesz musiała mocniej zacisnąć pasa.W drugiej połowie miesiąca możeszoczekiwać ciekawej propozycji zawodo-wej. Wszelkie zmiany konsultuj jednakz bliskimi.
Skorpion 23.10-21.11

Najbliższe tygodnie nie są najlepszymi,jeśli chodzi o prowadzenie wielkich inte-resów. Ktoś może Tobą manipulować isprawi, że poniesiesz straty. Lepiejskoncentruj się na sprawach domo-wych.
Strzelec 22.11-21.12

Będziesz miała ręce pełne roboty. Takżew dosłownym tego słowa znaczeniu.Nie ominie Cię praca w ogrodzie, re-monty w domu lub robienie zapraw. Aleoszczędzaj się trochę. Dobrze gdybyśskontrolowała serce.
Koziorożec 22.12-19.01

Koniecznie trzeba nadrobić zaległości zpracy. Jeśli tego nie zrobisz dojdzie donieporozumień. W domu ktoś potrze-buje Twojej pomocy. Spodziewaj się teżmiłego spotkania z dawnymi znajo-mymi.
Wodnik 20.01-18.02

Do końca miesiąca będziesz w dosko-nałym nastroju. Pojawią się okazje dospotkań i zawierania nowych znajomo-ści. Uważaj na październikowe chłody icieplej się ubieraj. Finanse będę lepsze.
Ryby 19.02-20.03

Przeżyjesz miłe chwile z partnerem.Jeśli jesteś singielką nie szukaj daleko.Ktoś dobrze Ci znany czeka na Twójznak. Spróbuj go ośmielić. W połowiemiesiąca przypływ gotówki. Może wy-grana?
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Wchodzi mężczyzna do sklepu
zoologicznego i mówi:

- Chciałbym kupić tego żółwia z
wystawy, który stepuje.

- Stepujący żółw?! Aaaaaaa!
Zapomniałem wyłączyć grzałki do
piasku!

* * *
- Panie kierowniku, czy móg-

łbym otrzymać dzień urlopu, by
pomóc teściowej na działce?

- Absolutnie wykluczone!
- Bardzo dziękuję, wiedziałem,

że zawsze mogę na pana liczyć...
* * *

Ojciec sprawdza, czego syn
nauczył się w szkole.

- Zastanów się spokojnie. Mia-
łeś dziesięć jabłek, zjadłeś cztery,
to ile ci zostało?

- Nie mam pojęcia, w szkole li-
czyliśmy tylko na śliwkach.

Dla kwiatów

Potrawy z cukinii
Placki: Duże obrane cukinie

oraz jedną marchew utrzeć na
tarce o średnich oczkach. Dodać
jedno jajko. Mieszać, dosypując
stopniowo jedną szklankę mąki.
Do ciasta dodać sól, pieprz, piet-
ruszkę, można tymianek, bazylię.
Smażyć z obu stron na rozgrzanej
patelni; na oleju bądź maśle.Schabowe: Cukinię pokroić w
plastry o grubości około 0,5 cm.
Delikatnie z obu stron posypać
solą i pieprzem. Obtoczyć najpierw

w mące, potem w jajku, a na końcu
w tartej bułce. Smażyć na rozgrza-
nym oleju na złoty kolor.Bigos: Ugotować pół główki
poszatkowanej kapusty. Odlać
większość wody. Do kapusty
dodać utartą marchew, pietruszkę,
seler, dwie pokrojone papryki oraz
3-4 pokrojone w kostkę kiełbasy.
Posolić, popieprzyć. Dołożyć dwie
obrane i pokrojone cukinie bez
pestek. Gotować jeszcze około 15
minut. Na końcu dodać ketchup.

Już nieraz pisaliśmy jak pie-lęgnować kwiaty w domu, bybujnie rosły i pięknie wyglądały.Dziś raz jeszcze podajemy prze-pisy na naturalne nawożenie ro-ślin. Okazuje się, że nie musimydla nich kupować drogich nawo-zów. Wystarczy wykorzystać te,które mamy w kuchni.
Raz na dwa tygodnie dobrze

jest podlać rośliny mlekiem roz-
cieńczonym wodą. Zielone liście
kwiatów nabiorą soczystej barwy.
Warto też duże liście, na przykład
fikusów, przecierać od czasu do
czasu ściereczką nawilżoną mle-
kiem.

Aby dostarczyć roślinom wap-
nia można podlewać je wodą z
skorupkami jaj. Skorupki dobrze
rozgnieść, wsypać do butelki z
wodą i odstawić na jakiś czas.
Potem po prostu podlewać. Jeśli
nie chcemy “bawić się" w rozgnia-
tanie skorupek, podlejmy kwiaty
wodą od gotowania jajek. Oczywi-
ście wystudzoną.

Aby liście pięknie błyszczały
wystarczy raz na jakiś czas prze-
trzeć je wewnętrzną częścią skórki
od banana.

Świetnym nawozem są drożdże
piekarskie. Trzeba rozpuścić je w
ciepłej wodzie, ostudzić i raz na
dwa tygodnie podlać tą miksturą
kwiaty. Będą szybciej rosły.

Sprawdzonym sposobem na
lepsze magazynowanie wody w
ziemi jest dodawanie do niej fusów
z kawy. Można je ostrożnie wmie-
szać prosto do ziemi w doniczce.
Aromat kawy odstrasza też muszki.

Bardzo dobrą odżywką do kwia-
tów jest także woda, w której płu-
czemy mięso lub woda powstała
po rozmrożeniu mięsa. Właśnie
taką warto raz po raz podlewać
kwiaty.


