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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redak-
cji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania).
Poprzednie hasło brzmiało: KORZYSTAJMY Z OSTATNICH DNI LATA. Nagrodę -
bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Danuta Smektała z
Kąkolewa. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Za-
chęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upo-
minkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl".  Na rozwiązania czekamy
do 13 października.  

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Problem, którym zajmujesz się od
kilku tygodni, wreszcie znajdzie szczę-
śliwe zakończenie. Odczujesz praw-
dziwą ulgę. Skorzystaj z zaproszenia
znajomych i wyjedź na parę dni. Ocze-
kuj zmian w pracy. 

Byk 20.04-20.05
Wkrótce dokonasz udanych zaku-

pów. Sprawi to przyjemność najbliż-
szym. W drugiej połowie miesiąca
czeka Cię trochę spotkań zawodo-
wych. Może nawet będą oznaczać
zmianę obowiązków. Zadbaj o odpor-
ność.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Przez najbliższe dni będziesz po-

zytywnie nastawiona do świata. W mi-
łości docenisz wierność i to umocni
Twoje relacje z partnerem. Finanse się
poprawią, więc możesz zaplanować
większe zakupy.

Rak 22.06-22.07
We wrześniu będziesz musiała na-

rzucić sobie ostre tempo w pracy. To
zaowocuje wieloma sukcesami, ale
sprawi, że będziesz zmęczona. Po-
myśl, by w ostatnie dni miesiąca trochę
odpocząć. Zdrowie dobre.

Lew 23.07-22.08
Twoje starania w pracy zostaną do-

cenione. Możesz liczyć na podwyżkę
lub interesującą propozycję zmiany za-
kresu obowiązków. W domu cudowne
chwile z partnerem. I pewna niespo-
dzianka.

Panna 23.08-22.09
Warto zająć się poprawą relacji to-

warzyskich. Pewne osoby, które dla
Ciebie wiele znaczą, czują się zapo-
mniane. Odezwij się do nich. Trzecia
dekada października będzie pełna nie-
spodzianek. Zdziwisz się jak miłych. 

Waga 23.09-22.10
Będziesz czarująca, intrygująca i

otwarta na kontakty z nowo poznanymi
ludźmi. Poznasz kogoś bardzo miłego.
W pracy spodziewaj się niewielkiego
zamieszania. Skontroluj też zdrowie i
unikaj przeziębień.

Skorpion 23.10-21.11
Nadchodzi wymarzony odpoczy-

nek. Wolny czas przeznacz więc na
obcowanie z przyrodą. Popraw też re-
lację z rodziną. Pamiętaj, że życzli-
wość czyni cuda. Oczekuj ważnej
przesyłki.  

Strzelec 22.11-21.12
Siedzący tryb życia wyraźnie Ci nie

służy. Pomyśl o regularnym uprawianiu
sportu lub choćby codziennych space-
rach. W rodzinie wyjątkowo spokojne
dni. Bliscy zaskoczą Cię pewną propo-
zycją.

Koziorożec 22.12-19.01
Małe niepowodzenie nie powinno

zniechęcić Cię do działania. Zrób
wszystko, by zrealizować swoje pomy-
sły. We wrześniu możesz też liczyć na
nową, inspirującą znajomość. Finanse
w normie.

Wodnik 20.01-18.02
Nie odkładaj ważnych spraw zawo-

dowych na później. Zaległości mogą Ci
zepsuć wrześniowe dni. A gwiazdy
mówią, że ktoś Cię odwiedzi. Spędzi-
cie wiele godzin na miłych rozmowach.

Ryby 19.02-20.03
Jeśli jesteś samotna, być może

wrócisz do dawnej sympatii. Gdy masz
partnera, przeżyjecie dużo ciepłych i
romantycznych chwil. Uważaj za kie-
rownicą. I nie przesadź z wydatkami. 

(: (: HUMOR :) :)
W przedziale wagonu jedzie matka

z dwoma synkami. Chłopcy się nudzą,
nie mogą usiedzieć na miejscu i ciągle
wybiegają na korytarz. Po chwili jeden
z nich wraca do przedziału i pyta:

- Mamo, jaka stacja była ostatnio?
- Nie zauważyłam.
- To spytaj konduktora, bo Jacuś na

niej wysiadł.
* * *

Lekarz do pacjenta:
- Wirusy wcale nie są takie groźne,

jak się na ogół uważa. Codzienne ćwi-
czenia gimnastyczne i oddechowe po
prostu je zabijają. 

- Być może panie doktorze. Tylko
jak je do tego zmusić?

Jasne włosy są cieńsze i delikat-
niejsze od brązowych i rudych. Za-
wierają też mniej naturalnego
barwnika - melaniny, który jak filtr
chroni pasma przed szkodliwym
działaniem słońca. Dlatego o jasne
włosy trzeba dbać w sposób szcze-
gólny. Naszym czytelniczkom propo-
nujemy więc dwie rozjaśniające
płukanki oraz dwie pielęgnacyjne
maseczki.

Płukanka rumiankowa - Zalej 2
torebki herbaty rumiankowej litrem

przegotowanej wody. Ostudź i uży-
waj do ostatniego płukania po umy-
ciu włosów. Nie spłukuj jej, a jedynie
osusz ręcznikiem. Taką płukankę
można robić przy każdym myciu.

Płukanka piwna - Chmiel wyka-
zuje zdolność lekkiego rozjaśniania
włosów. Przygotuj płukankę z piwa i
wody w proporcjach 1:1. Użyj jej do
ostatniego płukania. Zostaw na 20
minut na włosach. Następnie
spłucz.

Maseczka miodowa - Zmieszaj
po dwie łyżki naturalnego jogurtu i
miodu z żółtkiem. Tak przygotowaną
papkę nałóż na umyte wilgotne
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Wykwintna sałatka
Produkty: 1 por, 1 puszka kukury-

dzy, 1 puszka ananasów, 5 jajek, 5 du-
żych ogórków kiszonych, 3 łyżeczki
majonezu, 3 filety z kurczaka, przy-
prawa curry, sól, olej. Sposób przygo-
towania: Filety z kurczaka pokroić w
kostkę, przyprawić solą i curry, usma-
żyć na rozgrzanym oleju. Ananas, ugo-
towane na twardo jajka i ogórki kiszone
pokroić w kostkę. Por pokroić w cienkie
piórka. Wszystkie przygotowane skład-
niki wymieszać z kukurydzą i majone-
zem.

Ryba po japońsku
Produkty: 1 kg filetów z mintaja, 4

cebule, słoik ogórków kiszonych, słoik
papryki marynowanej, vegeta. Zalewa:
1 szkl. wody, 0,5 szkl. octu, słoik kon-
centratu, 1 łyżka ketchupu pikantnego,
2 łyżki cukru, sól, pieprz. Ciasto naleś-
nikowe: 1 szkl. mąki, 1 jajko, 0,5 szkl.
wody. Sposób przygotowania: Mintaja
kroimy na kawałki, przyprawiamy ve-
getą i odstawiamy na godzinę do lo-
dówki. Robimy ciasto naleśnikowe z 1
szkl. mąki, 1 jajka i 0,5 szkl. wody. Ob-
taczamy w nim rybę i smażymy na
oleju. Cebulę, ogórki i paprykę kroimy
w kostkę. Mieszamy i warstwami ukła-
damy na przemian z rybą. Następnie
gorącą zalewą zalewamy rybę, odsta-
wiamy, aż przestygnie i wkładamy do
lodówki.

Piesi z kurczaka inaczej
Produkty: 2 piersi z kurczaka, starty

żółty ser, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 2
jajka, 2 łyżki majonezu, 1 łyżka vegety,
sól, pieprz. Sposób przygotowania:
Pierś z kurczaka pokroić w kostkę,
dodać jajka, mąkę ziemniaczaną, starty
żółty ser oraz majonez. Dokładnie wy-
mieszać, dodać do smaku vegetę, sól i
pieprz. Smażyć na oleju jak placki
ziemniaczane. Podawać na gorąco.

Do włosów blond

Coś pysznegoKrzyŜówka z nagrodą

włosy i trzymaj 10 minut, następnie
spłucz letnią wodą. Stosuj przez
kilka tygodni. Miód odżywi, a także
rozjaśni włosy. Jogurt i żółtko nada-
dzą piękny połysk.

Maseczka z korzenia rabarbaru
- Pół szklanki mielonego korzenia ra-
barbaru (można kupić w aptece) wy-
mieszaj z sokiem z jednej cytryny i
łyżką oleju. Pozostaw na piętnaście
minut. Na świeżo umytą głowę nałóż
papkę, owiń folią i ręcznikiem i trzy-
maj 20 minut. Następnie spłucz
włosy wodą. Rabarbar, podobnie jak
rumianek, wzmocni, zregeneruje i
rozświetli jasne pasma włosów. 


