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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 17 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: WKRÓTCEPRZYJDZIE LATO. Nagrodę niespodziankę wylosowała Jolanta Jan-kowska z Kąkolewa. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta
i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 lipca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Jeśli właśnie teraz myślisz o podróży, niezastanawiaj się dłużej i zaplanuj letni wy-jazd. Gwiazdy mówią, że urlop będzie wy-jątkowo udany. W finansach najgorszemasz już za sobą. Jest szansa, że znaj-dziesz dorywcze zajęcie.
Byk 20.04-20.05

W lipcu będziesz mieć bardzo dobre rela-cje z rodziną, także tą dalszą. Oczekujwięc miłych wizyt i wielu ciekawych roz-mów. W uczuciach czasem zaiskrzy, aleprzy dobrej woli obu stron wszystko wrócido normy.
Bliźnięta 21.05-21.06

W najbliższych dniach będzie trzebauzbroić się w cierpliwość w związku z hu-morami i wybrykami bliskich. Dadzą Citrochę "popalić". Ale koniec miesiąca za-powiada się dużo lepiej. Niewykluczone,że dostaniesz nową propozycję pracy iwięcej pieniędzy.
Rak 22.06-22.07

Na początku miesiąca będziesz mniej to-warzyska i bardziej skupiona na sobie.Później spodziewaj się nieoczekiwanejwizyty i bardzo dobrych wiadomości.Gwiazdy wróżą Ci w lipcu początek praw-dziwego uczucia.
Lew 23.07-22.08

Twoje życie zacznie się teraz kręcić wokółprzyjaciół. To oni zachęcać Cię będą donowych pomysłów zawodowych orazwspólnych wakacyjnych planów. Nie za-pomnij jednak o partnerze. Przedyskutujwszystkie planowane zmiany.
Panna 23.08-22.09

Przez kilka dni możesz odczuwać spadekformy. Dlatego pomyśl o odpoczynku izwolnij nieco w codziennej bieganinie. Iprzestań się martwić o kogoś, kto ostat-nio przysparzał Ci trosk. Już jest dobrze.
Waga 23.09-22.10

Masz szansę spotkać osoby, które będąmiały wpływ na Twoją przyszłość. Szcze-gólnie wsparcie dostaniesz od osób spodznaku Lwa i Raka. W pracy uważaj, bynie podpaść szefowi. I zagraj, bo gwiazdywróżą szczęście w grach liczbowych.
Skorpion 23.10-21.11

Osoby spod tego znaku przeżyją w lipcuwiele miłych chwil. Spotkają się ze zrozu-mieniem i czułościami od partnera. Wpracy będzie jednak dużo więcej zajęć.Urlop trzeba będzie odłożyć na przyszłymiesiąc.
Strzelec 22.11-21.12

Jeżeli masz do kogoś żal, trzeba dopro-wadzić do szczerej rozmowy. Nieporozu-mienia mogą zniszczyć przyjaźń. Wdrugiej połowie miesiąca oczekuj cieka-wej propozycji zawodowej. A w domu za-planuj jakieś zmiany, może remont.
Koziorożec 22.12-19.01

Właśnie teraz przypomną o sobie dawnesympatie. Trzeba będzie wiele wyjaśnić,a może nawet kogoś przeprosić. Ale przyokazji poznasz też nowych przyjaciół. Bezobawy o przyszłość możesz ruszać naurlop. Pieniędzy nie zabraknie.
Wodnik 20.01-18.02

W tym miesiącu więcej czasu spędzisz zbliskimi, zadbasz o dom, może coś sobiekupisz. Praca zejdzie na dalszy plan, alepieniędzy nie będzie mniej. Warto skon-trolować zdrowie, zwłaszcza, jeśli wybie-rasz się na dalszy urlop.
Ryby 19.02-20.03

Doskonały czas na miłość. Starym i mło-dym stażem parom lipiec posłuży do ode-rwania się od codzienności. Samotni mająszansę na nową znajomość. W pracyszefowie docenią Twój talent zawodowy.Możesz liczyć na awans.

(: (: HUMOR :) :)

Lemoniadana gorące lato

Mąż wraca do domu i pyta żonę
- Kochanie, co dziś na obiad?
- Nic.
- No, ale wczoraj też nic niebyło...
- Tak, ugotowałam na dwa dni.

* * *
Dyrektor zakładu karnegooświadcza więźniom:
- Jutro we wszystkich celachma być idealny porządek. Do wię-zienia przyjedzie minister.
Jeden z więźniów pyta:
- A na czym go złapali?

* * *
Do lekarza przychodzi pacjen-tka ze znaczną nadwagą. Lekarzpyta:
- Bierze pani te tabletki na od-chudzanie?
- Tak, biorę.
- A ile?
- Ile, ile... Aż się najem.

Cytryna dobra na wszystko
* Miąższ z wyciśniętej cytrynyznakomicie zmywa z rąk przebar-wienia po obieraniu warzyw. Sku-tecznie usuwa także z dłoni zapachcebuli oraz czosnku. Sprawdza sięprzy czyszczeniu zlewozmywaka,wanny i innych powierzchni emalio-wanych. Świetnie można nim zlikwi-dować kamień osadzający się wokółbaterii łazienkowych i kuchennych, atakże tłuste plamy na szybach.
* Sok z cytryny łagodzi swędze-nie po ukąszeniu komara. Wymie-szany pół na pół z ciepłą wodą jestdoskonałą płukanką łagodzącą dra-

panie w gardle. Taka mikstura od-świeża także kuchenne ściereczki.Wystarczy porządnie je w niej wy-płukać, a nieprzyjemny zapach znik-nie. Pomaga także usunąćprzebarwienia, które powstały we-wnątrz garnków z aluminium lub zestali nierdzewnej. Sok z wodą trzebawlać do garnka i zagotować, potemprzetrzeć zabrudzenia ściereczką.
* Skórka cytryny jest aromatycz-nym dodatkiem do ciast, wódek ikompotów. Włożona do szafy od-strasza mole.
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Umyj i polej wrzątkiem 2 cytryny,
wytrzyj. Jedną przekrój na pół, wy-
ciśnij sok, a drugą pokrój w pla-
sterki. Ułóż je na dnie dzbanka.
Dodaj garść świeżej mięty. Zalej so-
kiem cytrynowym i odrobiną letniej
wody. Posłódź do smaku miodem.
Wymieszaj. Dolej około 2 szklanki
wody mineralnej. Schłódź.

Lody znane są od co najmniejkilku tysięcy lat. Były przysma-kiem starożytnych Chińczyków,Greków i Rzymian, a sporządzanoje ze śniegu lub rozkruszonegolodu, który mieszano z owocami imiodem.
Po upadku Rzymu, w V wieku n.e., zwyczaj przyrządzania lodów za-ginął, a Europie przywrócił go do-piero włoski podróżnik Marco Polo,który w XIII wieku właśnie z Chinprzywiózł przepisy na lodowe de-sery. W średniowieczu "lodowym za-głębiem" stały się Włochy, gdzie dolodów zaczęto dodawać mleko iutarte z cukrem jajka. Z Włoch modana lody powędrowała do Francji, apotem do całej Europy, choć władcaAnglii Karol I uważał, że lody sąprzysmakiem godnym wyłącznie ko-ronowanych głów. Przełomową datąw historii lodów był rok 1876, kiedydo ich produkcji zaczęto używaćmaszyny chłodniczej.

Czegonie wiemyo lodach ?

z nagrodami

W konkursie "Poznajemy sprzęt węd-karski" sponsorowanym przez PZWKoło Osieczna nagrody otrzymują:Sylwia Skorupka z Kąkolewa i KamilKrychowski z Ziemnic.


