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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 22 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamiesz-
kania). Poprzednie hasło brzmiało: CZEKAMY NA MAJOWE SŁOŃCE. Nagrodę -
bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Halina Walenciak z
Łoniewa. Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7.
Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon
upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania cze-
kamy do 15 czerwca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Obowiązki domowe mogą Cię po-
rządnie zmęczyć. Znajdź więc czas
na odpoczynek. W sprawach uczu-
ciowych stabilizacja, ale nie nuda.
Momentami będzie romantycznie i
namiętnie. Pamiętaj o rocznicy pew-
nego Wodnika.

Byk 20.04-20.05
Czekają Cię miłe chwile wśród bli-
skich i nowo poznanych osób. Ode-
rwiesz się więc od codzienności.
Uważaj jednak w sprawach finanso-
wych i na wszelki wypadek zaciśnij
pasa. Oczekuj na ciekawą propozycję
zawodową.

Bliźnięta 21.05-21.06
Czas na ostateczne rozwiązanie do-
mowych kłopotów. Postaraj się szcze-
rze porozmawiać z bliskimi. W pracy
nie zrażaj się drobnymi niepowodze-
niami, ostatecznie będą one częścią
Twojego sukcesu. Zdrowie dobre.

Rak 22.06-22.07
Przed Tobą czas nowych wyzwań.
Nie obawiaj się rozpocząć nawet
“szalonego'' projektu. Gwiazdy wróżą
Ci sukces. Skontroluj zdrowie,
zwłaszcza serce. A finanse w normie.

Lew 23.07-22.08
Zarówno w domu, jak i w pracy cie-
szyć się będziesz autorytetem.Wyko-
rzystaj ten czas na wprowadzenie
swoich pomysłów. W drugiej połowie
czerwca oczekuj dobrej wiadomości.
To może być propozycja urlopowego
wyjazdu.

Panna 23.08-22.09
Wokół Ciebie świat pojaśnieje i po-
prawią się relacje w rodzinie. Potrze-
bujesz jednak więcej snu i długich
spacerów. Zadbaj też o urozmaiconą
dietę. I spotkaj się z dawnymi przyja-
ciółmi z lat szkolnych.

Waga 23.09-22.10
Czułość, ważne deklaracje, dowody
uczuć - to dostaniesz od partnera. Pa-
miętaj jednak, by dawać coś od siebie
W pracy nieco więcej obowiązków,
ale również podwyżka. Dodatkowe
pieniądze oszczędzaj.

Skorpion 23.10-21.11
Szykuje się intrygująca znajomość, a
nawet romans, który może przerodzić
się w trwały związek. Nie zmarnuj
tego.WTwoim otoczeniu jest ktoś, kto
ma kłopoty. Rozejrzyj się i zaproponuj
pomoc.

Strzelec 22.11-21.12
W sprawach zawodowych niewielki
ruch. Ta stabilizacja pozwoli Ci spo-
kojnie planować przyszłość. Już teraz
pomyśl o letnich wakacjach. Odezwij
się do dalszej rodziny. Mają Ci coś do
powiedzenia.

Koziorożec 22.12-19.01
Czekają Cię przyjemne chwile, może
nowe pomysły, albo podróże. Forma
fizyczna także dobra. Pod koniec
czerwca niespodzianka w rodzinie.
Niekoniecznie Cię ucieszy.

Wodnik 20.01-18.02
Komuś podobasz się i to bardzo. Nie
obawiaj się tej znajomości. Już teraz
odkładaj pieniądze na urlop. Warto
wyjechać za granicę. Pomyśl o zdro-
wiu, nie wszystko jest w porządku.

Ryby 19.02-20.03
Dobra passa w miłości, czerwiec
przyniesie piękne dary. W pracy tro-
chę kłód pod nogi, zwłaszcza ze
strony szefa. Ale dasz radę. Zmobili-
zuj się i zrób porządek w domowych
finansach.
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Miejsce klęskiStefana śółkiew-skiego w 1820roku w bitwie

Adwokat
Północnaz Phenianem

Tarcza strzelecka 13

Miasto w połu-dniowo-zachod-nim Iraku, portnad zatoką
Madrycki klub

1 9 15 7
Rzymska boginiopiekunka ziarnai siewów 6 17 3 10
Harcownik, jeź-dziec walczący zprzeciwnikiemprzed bitwą 20 22
Poezja fran-cuska z XIII w.

Miasto z cmen-tarzem Orląt
Rzeka w Cze-chach, prawydopływ Łaby 21

14
Dziewczynka zelementarza
Styl pływacki

Miasto w powie-cie zawierciań-skim, waŜnywęzeł kolejowy
Hodowca bydław Mongolii

8 2 12 11
Jacek, mistrzolimpijski wskoku wzwyŜ
Przodek Węgra 5

13

Imię Pahla-wiego, ostat-niego szachaPersji (Iranu) 4 16
Siarczanbaru

19 18

KrzyŜówkaz nagrodami

Kowalski zostawił na noc w sa-
mochodzie psa w charakterze
alarmu. Rano przychodzi, a tu kół
nie ma, a za wycieraczką kartka:,
“Na psa proszę nie krzyczeć.
Szczekał''.

* * *
Pasażerka w autobusie prze-

prasza siedzącego obok niej sta-
ruszka:

- Tak mi przykro, że usiadłam
na pańskich okularach.

- Nic nie szkodzi - odpowiada
uprzejmie staruszek. - Moje oku-
lary nie takie rzeczy widziały...

* * *
- Odłóż choć raz w życiu ga-

zetę! - woła pani Anna do męża. -
Nasza córka wychodzi za mąż!

- To my mamy córkę?
* * *

Biegnie ślimak przez las. Spo-
tyka go lis.

- Czemu tak pędzisz ślimaku?
- Urząd skarbowy w lesie!
- No i co z tego?
- Jak to, co z tego? Ja - dom,

żona - dom, każde z dzieci - dom!

Z soląw łazience
Od stuleci już wiadomo, że sól

ma dobroczynną moc dla na-
szych stawów. Między innymi
dlatego jeździmy do sanatoriów i
korzystamy tam z leczniczych
kąpieli z dodatkiem soli.

Takie solankowe kąpiele przy-
noszą bowiem ulgę zwłaszcza przy
bólach kręgosłupa oraz bólach sta-
wów spowodowanych przeciąże-
niami lub zmianami
zwyrodnieniowymi. Wspomagają
też rehabilitację po skręceniach i
zwichnięciach.

Solankowe kąpiele możemy
również zrobić sobie we własnej ła-
zience.

Do wody o temperaturze od 38
do 42 stopni wsypujemy sól. Jeśli
stężenie soli w wodzie ma być
słabe powinniśmy na każde 10 lit-
rów wody wsypać 100 g soli.

Gdy chcemy stężenie zwięk-
szyć wsypujemy odpowiednio 200
lub 300 g soli na 10 litrów wody.

W takim roztworze kąpiemy się
około 20 minut. Najlepiej kąpiel
brać wieczorem, przed położeniem
się do łóżka. Odpoczynek po za-
biegu będzie przedłużeniem terapii.
Aby wzmocnić działanie słonej
wody, bolące miejsce można roz-
cierać i masować. A bolącymi sto-
pami, dłońmi, nogami należy w
wodzie poruszać.

Osoby z problemami z sercem,
żylakami lub ciśnieniem powinny
kąpać się w wodzie o niższej tem-
peraturze.

Wiosenna sałatka
Proponujemy dziś bardzo

prostą sałatkę wiosenną,
której przygotowanie trwa
zaledwie kilkanaście minut.

Oto potrzebne produkty: do-
wolna mieszanka sałat (lodowa,
rukola, czerwona), świeży ogórek,
pomidory koktajlowe, pęczek rzod-
kiewek, żółta papryka, 3 jajka na
twardo.

Sałaty należy porwać na
drobne cząstki. Ogórka i rzod-
kiewki umyć i pokroić na drobne

plasterki. Paprykę oczyścić, pociąć
na paseczki. Jajka pokroić na
ćwiartki, a pomidory na połówki.
Wszystko wymieszać i polać
sosem vinegret.

Sos można kupić gotowy lub
zrobić samemu. Wystarczy zmi-
ksować kilka składników: oliwę z
oliwek, wyciśnięty ząbek czosnku,
łyżeczkę musztardy, sok z cytryny
oraz do smaku sól, pieprz, cukier.

Sałatkę przed podaniem należy
odstawić na 15 minut do lodówki.


