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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 15 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi roz-
losujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: WAKACJENA PÓŁMETKU. Nagrodę niespodziankę wylosowała Agata Kowalska zKąkolewa. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w
Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 17 września.
W konkursie wędkarskim sponsorowanym przez PZW Koło Osieczna na-

grody wylosowali: Sylwia Skorupka z Kąkolewa i Jakub Homski ze Świerczyny.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Teraz wszystko będzie możliwe - zauro-czenie, flirty, miłość. Na pewno nie bę-dziesz czuła się samotnie. A w stałychzwiązkach na nowo wybuchną uczucia.Staraj się wzmocnić swoją pozycję w fir-mie. I uważaj na finanse.
Byk 20.04-20.05

Los postawi Cię przed jakimś wyborem.Zastanów się więc, co możesz zyskać, awszelkie decyzje przedyskutuj z bliskimi.Koniecznie zadbaj o linię i dużo się ruszaj.Gwiazdy mówią o powodzeniu w intere-sach.
Bliźnięta 21.05-21.06

Będziesz duszą towarzystwa. We wrześ-niu nie zabraknie Ci okazji do dobrej za-bawy. Czekają Cię też ważneuroczystości rodzinne. A w pracy nie liczna ulgową taryfę. Nie wdawaj się w sporyi plotki.
Rak 22.06-22.07

W sprawach rodzinno - towarzyskich niezabraknie problemów, z którymi trzebabędzie się zmierzyć. Możesz liczyć na od-danych przyjaciół. Gwiazdy obiecują teżpoprawę w sferze finansowej. I jakąś nie-spodziankę.
Lew 23.07-22.08

Życie wyda Ci się ciekawsze i bardziej ra-dosne. Zwracaj uwagę na nowo poznaneosoby, ponieważ wśród nich może poja-wić się ktoś bardzo wartościowy. W pracynie bagatelizuj konkurencji.
Panna 23.08-22.09

Twój partner stanie się bardziej za-zdrosny, dlatego między wami może do-chodzić do sprzeczek. Ale jak zawszeporadzicie sobie z tym.Ważne, by nie tar-gały Tobą emocje. W pracy poczujesz po-prawę materialną i umocnisz swojąpozycję.
Waga 23.09-22.10

Ostatnio zbyt wiele pracowałaś i miałaśmało czasu dla rodziny. Teraz to sięzmieni, tym bardziej, że ktoś bliski zapo-wiada wizytę. We wrześniu gwiazdywróżą szczęście w grach liczbowych.Spróbuj.
Skorpion 23.10-21.11

Samotnym może doskwierać brak miło-ści. Dlatego uczucie, które wybuchnie,doda Ci skrzydeł. Poszczęści Ci się też wfinansach. Może dostaniesz premię? Wewrześniu ogranicz jednak wyjazdy.
Strzelec 22.11-21.12

Nie bój się zaangażować uczuciowo. Jeślizrobisz pierwszy krok, wszystko ułoży siępomyślnie. W pracy dobra passa dla osóbzajmujących się handlem.Warto skontro-lować zdrowie.
Koziorożec 22.12-19.01

Nadchodzące dni to dobry czas dla Cie-bie i Twojej rodziny. Każdy problem da sięrozwiązać rozmową i cierpliwością.Apodkoniec miesiąca możesz oczekiwać do-brej wiadomości urzędowej. Finanse bezzmian.
Wodnik 20.01-18.02

Postaraj się uporządkować zaległesprawy, zarówno w domu, jak i w pracy.Możliwe, że zechcesz włączyć się do ja-kiegoś nowego przedsięwzięcia. Ale niedecyduj się we wrześniu na większe za-kupy. Pieniądze będą Ci potrzebne póź-niej.
Ryby 19.02-20.03

W stałych związkach dużo ciepła i wza-jemnego zaufania. A w nowych gorącanamiętność. Za to w pracy trochę więcejspokoju. Być może czeka Cię ważna roz-mowa zawodowa.
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Dobre rady

Student wychodzi z egzaminu
językowego. Kolega pyta:

- Zdałeś?
- Chyba tak.
- Jak to chyba?
- Nie wiem, mówili po nie-

miecku.
* * *

Kowalska zapisała się do
szkoły jeździeckiej. Sąsiadka pyta:

- No i jak pani idzie?
- Doskonale! A dostałam tak

uprzejmego konia, że przed każdą
przeszkodą zatrzymuje się, żebym
ja mogła przeskoczyć pierwsza.
* * *
- Nasz pies jest coraz bardziej

leniwy - opowiada Kowalski sąsia-
dowi. - Kiedyś jak chciał iść na
spacer przynosił smycz, a teraz
przynosi kluczyki od auta.

MASECZKI
Podawaliśmy na naszych ła-mach już bardzo dużo przepisówna kosmetyki ze spiżarni i ogrodu.Ponieważ jednak teraz jest sezonna owoce i warzywa, znaleźliśmydla naszych czytelniczek jeszczekilka propozycji na maseczki dotwarzy. Oto one.

Dla cery bladej i suchej.
Jabłkowa nawilża i napinaskórę. Zetrzyj jabłko ze skórką natarce, zmieszaj z łyżką mąki kukury-dzianej lub ubitym białkiem jajka.Rozprowadź na twarzy i szyi. Zmyjpo 15 minutach.

Gruszkowa działa odświeża-jąco. Owoc obrany ze skórki i startyzmieszaj z łyżką twarożku i pianąubitą z jednego białka. Rozprowadźna twarzy i dekolcie. Zmyj po 15 mi-nutach.
Dla cery tłustej i mieszanej.

Wygładzająca. Rozgnieć garśćmalin i zmieszaj z odrobiną kremu,łyżeczką miodu i łyżką śmietany.Nałóż na twarz i zmyj po 20 min.
Ściągająca. Żółtko zmieszaj z kil-koma kroplami soku cytrynowego irozgniecioną połówką brzoskwini.Nałóż na twarz na 15 minut. Potemzmyj letnią wodą.

* Jeśli chcemy, by zielone ogórki
odzyskały jędrność, należy na go-
dzinę zamoczyć je w osolonej wo-
dzie.
* Aby malując ramy okienne

uchronić szyby przed zabrudzeniem
farbą, wystarczy przetrzeć je kilka-
krotnie przekrojoną cebulą. Dzięki
temu farba nie zaschnie na szkle i
łatwo będzie ją potem zetrzeć.
* Odzież z grubszej bawełny

można płukać w letniej, przegoto-
wanej wodzie z dodatkiem soku wy-
ciśniętego z dwóch surowych,
utartych ziemniaków. Będzie
miękka i przyjemna w dotyku.

Wkrótce w naszych ogródkach
pojawią się dorodne dynie. Warto
część z nich przechować na zimę.
A bardzo łatwym sposobem jest
marynowanie dyni. Oto przepis na
taki rarytas:2 kg dyni o ciemnym miąż-szu, 50 dag cukru, 250 ml octu10 proc., kawałek cynamonu,kilka goździków, łyżeczka soli.
Dynię umyć, obrać, przekroić i

usunąć ze środka pestki. Zwarty
miąższ pokroić w kostkę, słupki lub
specjalną łyżką wydrążyć małe
kulki. Wrzucić do posolonego
wrzątku i gotować 3-5 minut, po
czym osączyć na sicie, przelać
zimną wodą, ponownie osączyć.
W garnku zagotować litr wody z
octem, cukrem i wszystkimi przy-
prawami. Włożyć kawałki dyni i raz
zagotować. Następnie przełożyć
do wyparzonych słoików, zalać
wrzącą zalewą, zamknąć słoiki i
pasteryzować ok. 25 minut.
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