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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do
17 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod ad-
resem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać
adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: CZAS NA JESIENNE
SPACERY. Nagrodę niespodziankę wylosowała Anika Rogalewicz z Trze-
bani. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 listopada.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Pierwsza połowa miesiąca sprzyja wy-
jazdom i spotkaniom towarzyskim. Wy-
korzystaj te dni i zaplanuj coś
atrakcyjnego dla siebie i bliskich. Nie-
stety, koniec miesiąca będzie bardzo pra-
cowity.

Byk 20.04-20.05
Jesienna aura sprawi, że będziesz trochę
bardziej apatyczny. Nie znaczy to jednak,
że złe humory możesz zrzucać na po-
godę. Postaraj się mimo wszystko czę-
ściej spotykać ze znajomymi. I czekaj na
dobrą wiadomość od bardzo miłej osoby.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz miała szansę na sukcesy, ale i
na błędy. Dokładnie więc przemyśl każdą
decyzję. I wyplącz się z miłosnych nie-
domówień. Nawet najtrudniejsza prawda
jest lepsza od kłamstwa. Finanse w nor-
mie.

Rak 22.06-22.07
Pora skończyć ze wszystkim co podcina
Ci skrzydła. Jeśli chcesz się zakochać,
zrób to. Jeśli chcesz zmienić tryb życia
na zdrowszy, nie ociągaj się. Jeśli za-
mierzasz wyjechać, nie odkładaj tego na
później. Teraz jest dobry moment na
zmiany.

Lew 23.07-22.08
Nie ograniczaj się jedynie do spraw do-
mowych. Nic tak nie poprawia humoru
jak spotkanie z przyjaciółmi. Gwiazdy
mówią też o szczęściu w grach liczbo-
wych. Co szkodzi spróbować? Uważaj
na zdrowie.

Panna 23.08-22.09
Jest szansa na to, że spotkasz dawnego
przyjaciela. Wspólna kolacja i rozmowy o
starych, dobrych czasach mogą Was
znowu do siebie zbliżyć. W listopadzie
poprawi się Twoja sytuacja finansowa.

Waga 23.09-22.10
W połowie miesiąca wykorzystaj okazję,
by wyrwać się z domu. Potrzeba Ci kilku
dni na przemyślenia ważnych spraw. W
pracy trzymaj się z dala od intryg, bo mo-
żesz stać się ofiarą. Uważaj na jesienne
chłody.

Skorpion 23.10-21.11
Przyciągasz do siebie wielu ludzi. Na nie-
których warto uważać, gdyż mogą być
nieszczerzy. W pracy licz na siebie, sze-
fowie firmy docenią Twój wysiłek. Spo-
dziewaj się też przypływu gotówki.

Strzelec 22.11-21.12
Wolne Strzelce powinny ostrożnie za-
wierać znajomości. Gwiazdy zapowia-
dają sercowe komplikacje. W stałych
związkach czas na ustępstwa i szczere
rozmowy.Warto też czekać na sygnał od
pewnego Lwa. Finanse w normie.

Koziorożec 22.12-19.01
Pewne sytuacje, w których teraz tkwisz
zaczną uwierać. Ale wkrótce nadejdą
zmiany. Bądź odważniejszy w realizowa-
niu postanowień, bo inaczej daleko nie
zajdziesz. Zrób porządki w papierach.

Wodnik 20.01-18.02
To będzie miesiąc na najwyższych obro-
tach, zwłaszcza w pracy. Nie dopuszczaj
do głosu zazdrości, bo ciężko Ci będzie z
tym uczuciem wśród przyjaciół. Odezwij
się do rodziny.

Ryby 19.02-20.03
Teraz pomyśl choć chwilę tylko o sobie.
Kup sobie jakiś drobiazg, idź do fryzjera,
odwiedź przyjaciółkę. A potem popraw
stosunki z teściami, oni też chcą dlaWas
dobrze.
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Kosmetyki ze spiżarni

(: (: HUMOR :) :)
- Co musi się zmienić, żeby polskie
drogi odpowiadały normom euro-
pejskim? - Normy europejskie...

* * *
- Co zrobi kibic, gdy Polacy wy-
grają Euro 2012?
- Wyłączy konsolę do gier i pójdzie
spać.

Krzyżówka z nagrodami

* Zupa pomidorowa nabierze
wyjątkowego aromatu, jeśli przy-
prawimy ją łyżką śmietany kre-
mówki oraz szczyptą cynamonu i
ponownie zagotujemy.

* Ciasto na pierogi będzie ela-
styczne i łatwo da się rozwałko-
wać, gdy przesianą mąkę
wymieszamy z wrzącą wodą.
Ciasto po ugotowaniu jest też
sprężyste i miękkie.

Dobre rady

Domowym sposobem możemy
zrobić bardzo dobremaseczki. W
fachowych poradnikach znaleź-
liśmy dla naszych czytelniczek
kilka łatwych przepisów.
Oto maseczka nawilżająco - wy-
gładzająca dla każdego rodzaju
skóry. Rozgnieć dojrzałego banana,
wymieszaj go z łyżeczką oliwy z oli-
wek i kilkoma kroplami z soku z cyt-
ryny. Maseczkę nałóż na twarz,
możesz również na szyję i dekolt.
Zmyj letnią wodą po 15 minutach.
I maseczka odżywczo - wygła-
dzająca dla cery suchej dojrzałej.
Filiżankę białej fasoli zalej na kilka
godzin wodą. Po tym czasie rozgo-

tuj fasolę, a następnie przetrzyj
przez sito. Gdy nieco przestygnie,
dodaj do niej sok z połowy cytryny i
łyżkę oliwy z oliwek. Ciepłą mie-
szankę nałóż na twarz. Zmyj po
kwadransie.
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Od lat propagujemy jedze-
nie owoców i warzyw przy-
najmniej pięć razy dziennie.
Dziś chcemy zwrócić uwagę
czytelników na to, że nau-
kowcy podzielili je na pięć
grup kolorystycznych, z któ-
rych każda ma inne właści-
wości zdrowotne. Zalecają
więc, by spożywać je w ten
sposób, aby każdego dnia
do naszego jadłospisu trafiły
owoce z każdej grupy.

- Białe owoce i warzywa to:
cebula, czosnek, chrzan, kalarepa.
Te produkty mają właściwości an-
tybakteryjne i antywirusowe. Czos-
nek jest wręcz naturalnym
antybiotykiem. Zapobiegają zatem
przeziębieniu i grypie oraz wzmac-
niają odporność.

- Niebiesko-czarne warzywa i
owoce: bakłażan, jagody, aronia,
rodzynki, czarna porzeczka, bo-
rówka amerykańska. Wzmacniają
naczynia krwionośne, opóźniają
starzenie, poprawiają widzenie o
zmroku, mają także działanie prze-
ciwzapalne.

- Czerwone owoce i warzywa:
- jabłka, pomidory, czereśnie, trus-
kawki, arbuzy, buraki, czerwona
kapusta. Działają przeciwnowo-
tworowo. Korzystnie wpływają
także na serce.

- Żółto-pomarańczowe
owoce i warzywa - pomarańcze,
banany, marchew, cytryny, brzos-
kwinie. Bogate w działający prze-
ciwnowotworowo beta-karoten.
Regulują gospodarkę wodną w or-
ganizmie (zapobiegają obrzękom),
chronią przed pogorszeniem
wzroku.

- Zielone warzywa i owoce to
między innymi: szpinak, brokuły,
sałata, kiwi. Obfitują w witaminę C,
kwas foliowy, przeciwutleniacze.
Oczyszczają organizm z toksyn,
poprawiają koncentrację, zapobie-
gają starzeniu się skóry. Chronią
siatkówkę oka przed uszkodze-
niami.
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