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Baran 21.03-19.04
By nie popsuć swoich relacji z najbliż-
szymi osobami nie okazuj za bardzo
swojego niezadowolenia. Pamiętaj, że
pogorszenie nastroju może spotkać każ-
dego. Nie podejmuj żadnych ważnych
decyzji. Zdrowie dobre.

Byk 20.04-20.05
Przed Tobą bardzo przełomowy okres.
Dla samotnych osób to dobry czas na
spotkanie bratniej duszy, a dla poszuku-
jących pracy nowe możliwości zawo-
dowe. Zadbaj o zdrowie, nie zapomnij o
witaminach i spacerach na powietrzu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pamiętaj, że wmiłości nie ma pośpiechu.
Nie mów "tak", ale też nie mów "nie". Naj-
bliższe tygodnie pomogą dokładnie poz-
nać ukochaną osobę. Dopóki sytuacja
się nie wyjaśni, niczego nie zmieniaj. Tak
jak jest, też nie jest źle.

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię pracowity okres w pracy. Bę-
dziesz mieć mnóstwo spraw do ustale-
nia. Niektóre z nich przeciągną się, ale
nie będziesz mieć na nie wpływu. Pa-
miętaj, pośpiech nie jest dobrym do-
radcą. Nie zapomnij o najbliższych,
czekają na rozmowę z Tobą.

Lew 23.07-22.08
Wnajbliższych dniach do domu będziesz
wracać "jak na skrzydłach". To czas mi-
łości i namiętności. Samotnym Lwom pi-
sane są romanse i wiele radosnych chwil
z nowo poznaną osobą. Pogoda będzie
sprzyjać romantycznym spacerom. Kon-
troluj finanse.

Panna 23.08-22.09
Decyzje podejmuj bardzo ostrożnie.
Wszystko rób bardzo spokojnie rozwa-
żając wszystkie "za" i "przeciw". Miej
uszy i oczy otwarte, jeśli chcesz zrealizo-
wać swoje plany. Zapowiada się okres
ożywionych kontaktów towarzyskich.

Waga 23.09-22.10
Nie odkładaj wszystkiego na później.
Każda sytuacja będzie wymagać od Cie-
bie natychmiastowej decyzji czy reakcji
zarówno w życiu osobistym jak i prywat-
nym. Kontroluj sytuację. Nie zaniedbuj
najbliższych. Daj im więcej siebie.

Skorpion 23.10-21.11
Każdy problem da się rozwiązać. Należy
jednak znaleźć swój sposób na jego roz-
wikłanie. Na pewno Ci się to uda. Przy-
dałaby Ci się nowa energia, a temu
sprzyjać może kilkudniowy odpoczynek.
Warto zabrać rodzinę na weekend.

Strzelec 22.11-21.12
Gwiazdy będą ci sprzyjać. W pracy suk-
ces tuż-tuż. Długi uda się spłacić, ale roz-
sądnie wydawaj pieniądze. A w
weekendy postaraj się zrelaksować. Po-
święć czas na spacery z najbliższymi za-
miast myśleć o pracy. Zdrowie dobre.

Koziorożec 22.12-19.01
By nie pogubić się w ogromie obowiąz-
ków, wyznacz priorytety. Z czegoś nie-
stety trzeba będzie zrezygnować. W
sprawach rodzinnych przyda się Twoja
wyrozumiałość. Czasem warto przemil-
czeć swoje zdanie.

Wodnik 20.01-18.02
Wnajbliższych dniach zależeć Ci będzie,
aby Twoi bliscy dobrze wyglądali na ro-
dzinnych spotkaniach. Zrób więc prze-
gląd szaf, może czas wybrać się na
zakupy? Usłyszysz wiele komplementów
pod adresem swojej rodziny.

Ryby 19.02-20.03
Unikaj konfliktowych sytuacji, a w po-
dróży uważaj na swój bagaż. Zaskaku-
jące sytuacje staraj obrócić się na Twoją
korzyść. Nie słuchaj plotek, bo mogą
wprowadzić mętlik w Twoje życie uczu-
ciowe. Dbaj o siebie.
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 16 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy prze-
słać pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl
(prosimy podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło
brzmiało:WKRÓTCE DZIEŃ MATKI. Nagrodę niespodziankę wylosowałKarol Koschel, Kąkolewo, Okrężna 29. Gratulujemy! Nagroda do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 czerwca.

Syrop z kwiatów mniszka
Obiecaliśmy czytelnikom, żezamieścimy przepis na syropzrobiony z kwiatów mniszka le-karskiego, czyli popularnegomleczu. Przekazała go nam paniAlina Ciesielska z Kąkolewa,która ziołami interesuje się odlat.
Syrop, z kwiatów mleczu sma-

kuje jak miód. Jest do tego łatwiej
strawny. Podany przepis pochodzi
z poradnika Marii Trebecz, która
twierdzi, że ta mikstura jest bardzo
korzystna dla osób chorujących na
nerki, gdyż nie zawiera kwasów,
które są w miodzie pszczelim. Pani
Alina radzi jednak, by jedli go

wszyscy, gdyż służy zdrowiu.
Cztery kopiaste garście ko-

szyczków mniszka zalewa się jed-
nym litrem zimnej wody i powoli
ogrzewa, aż do wrzenia. Po zago-
towaniu garnek należy zdjąć z ku-
chenki i odstawić na noc.
Następnego dnia wlewamy
wszystko na sito, cedzimy i dobrze
wyciskamy kwiaty obydwiema rę-
kami. Do soku dodajemy jeden ki-
logram nieoczyszczonego cukru i
pół cytryny pokrojonej na plasterki.
Potem garnek bez przykrycia sta-
wia się na kuchence na najwolniej-
sze grzanie, tak by ciecz
odparowała bez gotowania. W ten

(: (: HUMOR :) :)
Rozmawiają małżonkowie.
- Kupisz mi nowe futro?
- Dlaczego...Przecież to stare wy-
gląda jeszcze bardzo dobrze...
- No, ale sam widzisz, sam powie-
działeś, że jest stare...

* * *
- Wyjaśnij, czy dalej od nas są po-
łożone Chiny czy Księżyc, pyta
nauczyciel.
- Panie psorze, myślę, że jednak
Chiny.
- Na jakiej podstawie tak sądzisz?
- Bo Księżyc już widziałem, a Chin
jeszcze nigdy.

* * *
- Czy lubisz recytować wierszyki?
- pyta jeden z gości małą córeczkę
państwa domu.
- Nie, ale mama zawsze mnie do
tego zmusza, kiedy chce, żeby go-
ście wreszcie poszli sobie do
domu....

* * *
Rzecz dzieje się w mieszkaniu
pewnego małżeństwa:
- Mietek samochód nam kradną!
Mężczyzna biegnie ile sił w nogach
za złodziejami, wraca po 30 minu-
tach:
- I co złapałeś ich?
- Nie, ale na szczęście zdążyłem
spisać numery.

Krzyżówka z nagrodami

Rozwiązanie konkursu węd-
karskiego dla dzieci. Prawid-
łowe rozwiązanie przysłali:Natalka i Dawid Homscy z Po-
powa Wonieskiego, MikołajWłodarczak z Osiecznej i Syl-wia Skorupka z Kąkolewa.
Gratulujemy i prosimy o odbiór
nagród w Urzędzie w pokoju nr
9A.

Nagrodydla dzieci

sposób zachowuje się wszystkie
witaminy. Syrop musi mieć prawid-
łową konsystencję. Nie powinien
być zbyt gęsty, bo szybko się scuk-
rzy, ani zbyt rzadki, bo mógłby
skwaśnieć. Rozsmarowany na
świeżej bułeczce smakuje wy-
śmienicie.

Pani Alina dodaje jeszcze, że
sok mleczny z mniszka stosuje się
na kurzajki i brodawki, a po roz-
rzedzeniu wodą destylowaną
używa się do przemywania oczu.
Natomiast wysuszone i uprażone
korzenie mleczu stanowią namias-
tkę kawy.


