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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 16 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: IDZIEMY NA
MAJOWY SPACER. Nagrodę niespodziankę wylosowała Halina Walenciak
z Łoniewa. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w
Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 czerwca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższym miesiącu los będzie Ci
sprzyjać. Warto więc właśnie teraz coś
zmienić w życiu. Przede wszystkim po-
myśl o sobie, coś sobie kup, zmień fry-
zurę, zafunduj sobie wyjazd.W uczuciach
lekkie zawirowania, postaraj się być wy-
rozumiała.

Byk 20.04-20.05
W czerwcu będziesz musiała poświęcić
więcej czasu sprawom zawodowym. Sy-
tuacja w pracy może się skomplikować.
Wykaż się pomysłowością i kompetencją.
I postępuj rozważnie jeśli chodzi o pienią-
dze. Teraz może być ich trochę mniej.

Bliźnięta 21.05-21.06
Czerwiec zapowiada się przyjemnie. Wio-
senne słońce wprawi Cię w dobry nastrój
i pobudzi do działania. Unikaj jednak kon-
fliktów w pracy, a zaczepki obracaj w żart.
Odezwij się do rodziny, która czeka na
sygnał.

Rak 22.06-22.07
Najbliższe tygodnie to dobry czas, by za-
wrócić komuś w głowie lub by po prostu
zyskać przyjaciela. Nie rezygnuj więc z
zaproszeń na spotkania i imprezy. Skon-
troluj zdrowie i więcej korzystaj ze space-
rów na świeżym powietrzu. Finanse
dobre.

Lew 23.07-22.08
Właśnie teraz warto uporać się z zaleg-
łymi sprawami, by potem mieć spokojne
wakacje. A wypoczynek zaplanuj na ko-
niec czerwca. Oszczędzaj pieniądze, bo
będą Ci wkrótce bardzo potrzebne. I spo-
dziewaj się miłej wizyty.

Panna 23.08-22.09
Układ gwiazd sprawi, że będziesz teraz
silna i odważna. Przestaniesz przejmo-
wać się problemami, na które nie masz
wpływu. W sprawach sercowych spo-
kojny okres. Twój partner okaże Ci wiele
miłości i zrozumienia.

Waga 23.09-22.10
W połowie miesiąca wykorzystaj okazję,
by wyrwać się z domu. Nastaw się na
spotkania rodzinne i wypoczynek. I po-
zwól sobie na drobne zakupy tylko dla sie-
bie. W domu spodziewaj się
nieoczekiwanej wizyty.

Skorpion 23.10-21.11
Do połowy miesiąca nie podejmuj ża-
dnych większych decyzji finansowych.
Pozwól sobie jednak na odrobinę szaleń-
stwa wmiłości. Sprawdź, czy osoba, która
o Ciebie zabiega, jest warta grzechu.
Zdrowie w normie.

Strzelec 22.11-21.12
Praca Cię kocha. Dlatego jak tylko znaj-
dziesz wolną chwilę, odpoczywaj na po-
wietrzu. I zrób jakąś niespodziankę
partnerowi. Rozejrzyj się też wokół, ktoś
z rodziny potrzebuje wsparcia. Może wy-
starczy rozmowa.

Koziorożec 22.12-19.01
To będzie dla Ciebie wyjątkowy miesiąc
pod wieloma względami. Przyjaciele za-
skoczą Cię ciekawą propozycją, a partner
nagłą zmianą planów. Rozważ wszystko
spokojnie. I oczekuj przypływu gotówki.

Wodnik 20.01-18.02
W najmniej spodziewanym momencie
możesz spotkać swoją drugą połówkę
albo przyjaciela. Nie uciekaj od tych zna-
jomości. Pod koniec miesiąca oczekuj
pewnych zmian w pracy. Być może po-
prawią one Twoją sytuację finansową.

Ryby 19.02-20.03
Nie przesadzaj z mówieniem o swoim
pechu. W czerwcu naprawdę nie będzie
źle. Dużo zależy od Twojej tolerancji. A
gwiazdy wróżą przypływ gotówki lub inną
dobrą niespodziankę. Zdrowie w normie.
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Kąpiel dla dłoni

Pacjentka do lekarza:
- Panie doktorze, mąż mnie

rzucił.
- Z takim problemem powinna

pani pójść do adwokata, nie do le-
karza.

- Ale mnie to boli.
* * *

Synek pyta ojca:
- Tato, dlaczego wszystkie bajki

kończą się ślubem?
- Bo po ślubie, synku, kończy

się bajka.

Na zmęczone nogi
Każdej pani, której puchną nogi

lub bolą łydki, przydadzą się porady
na zmniejszenie tych dolegliwości.

PO PIERWSZE należy często
trzymać nogi wyżej. Kiedy więc oglą-
damy telewizję, dobrze jest ułożyć
nogi na poduszce lub oprzeć je wy-
prostowane o ścianę.Warto też spać
z nogami lekko uniesionymi, na przy-
kład na jaśku.

PO DRUGIE należy masować
łydki. W ten sposób pobudza się krą-
żenie i zapobiega zastojom krwi w
żyłach. Masaż wykonuje się zawsze

w kierunku serca, a więc powoli
przechodząc od stóp do pachwin.
Można przy tej okazji wcierać w nogi
preparaty zawierające arnikę, kasz-
tanowiec lub miłorząb. Zioła łagodzą
ból i wzmacniają naczynia krwio-
nośne.

I PO TRZECIE od czasu do
czasu zastosować należy ćwiczenia
polegające na poruszaniu stopami i
palcami. To usprawnia krążenie.
Trzeba więc zginać stopy, stać na
palcach, leżąc na podłodze robić „ro-
werek”.
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Wiele osób, zwłaszcza po 50.
roku życia, ma na rękach liczne
ciemne plamki. Aby je wybielić,
warto zastosować pietruszkową ką-
piel. W tym celu należy posiekać pół
pęczka natki pietruszki i gotować ją
przez około 15 minut w litrze wody.
Kiedy płyn przestygnie, zanurzamy
w nim dłonie na kilkanaście minut.
Potem ręce osuszamy i nakładamy
krem. Kąpiel warto stosować 2-3
razy w tygodniu.

Ciemne plamki na dłoniach
udaje się też rozjaśnić cytryną. Wy-
starczy codziennie wieczorem sma-
rować dłonie sokiem z cytryny, a po
zabiegu wklepać w dłonie krem.Ale
uwaga, soku nie nakłada się na dło-
nie podrażnione lub przesuszone.

Wkrótce to warzywo zacznie
królować na naszych stołach.
Oczywiście nie musi być wy-
łącznie „papką” dodawaną do
ziemniaków. Na przykład we
Francji wyczaruje się z niego
sporo potraw. My podamy
przepis na francuską zapie-
kankę.

Produkty: 75 dag świeżego szpi-
naku (lub 2 opakowania mrożonych
liści), 15 dag bekonu, 5 dag masła,
3-4 ząbki czosnku, pół szklanki kre-
mówki, 2 żółtka, po 2 łyżki startego
parmezanu i posiekanych orzechów
laskowych, sól, pieprz.

W płaskim rondlu stopić masło,
dodać posiekany czosnek, świeże
umyte i osuszone (lub mrożone) li-
ście szpinaku i krótko dusić pod
przykryciem. Gdy liście zmiękną,
odkryć rondel i odparować nadmiar
płynu, posolić. Żółtka wymieszać z
ubitą kremówką i parmezanem. W
żaroodpornym naczyniu ułożyć 1/3
szpinaku, na nim pokrojony i prze-
smażony bekon, a następnie resztę
szpinaku. Posypać pieprzem, orze-
chami, przykryć masą żółtkową i za-
piekać około 15 minut w gorącym
piekarniku.

Pysznościze szpinaku


