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Baran 21.03-19.04
Nie wszystko musisz robić od razu. Daj
sobie więcej luzu, zadbaj o zdrowie i wy-
poczywaj. Spodziewaj się większych do-
chodów.Aw sferze uczuć pewne zmiany,
na pewno dobre.

Byk 20.04-20.05
Ktoś z przyjaciół zacznie odgrywać więk-
szą rolę w Twoim życiu. Nie odrzucaj
jego zaproszeń, czy propozycji wyjazdu.
Ale uważaj na wydatki. Nie przesadzaj z
zakupami, bo pieniądze wkrótce będą Ci
bardzo potrzebne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się spokojny miesiąc, bez ża-
dnych niespodzianek. Wiele spraw upo-
rządkujesz, a w domu poprawisz
atmosferę. Rodzina doceni Twoje wysiłki
i zaproponuje Ci kilka dni tylko dla siebie.

Rak 22.06-22.07
Możesz być teraz w gorszym nastroju, bo
i pracy więcej i w domu trochę nieporo-
zumień. Nie zamykaj się w sobie, spotkaj
się ze znajomymi, zorganizuj imprezę. Fi-
nanse Ci na to pozwolą.

Lew 23.07-22.08
Wokół Ciebie będzie dużo życzliwych
osób. Wykorzystaj więc ten czas na pod-
jęcie jakiejś inicjatywy. Może założysz
firmę, albo zdecydujesz się na dłuższą
podróż? A może po prostu dasz się po-
nieść nowemu uczuciu?

Panna 23.08-22.09
Czekają Cię spotkania w rodzinnym gro-
nie. Zapomnij o urazach, wyciągnij rękę
do zgody. W pracy okazja do zrobienia
korzystnych interesów. Warto zaryzyko-
wać. Finanse dobre.

Waga 23.09-22.10
Najbliższy miesiąc będzie czasem po-
myślnych wydarzeń. Spodziewaj się cie-
kawej propozycji zawodowej i wielu
towarzyskich spotkań. Ale koniecznie
skontroluj zdrowie. Chłodny październik
może sprawić, że się przeziębisz.

Skorpion 23.10-21.11
Jeśli się postarasz to wiele spraw,
zwłaszcza w relacjach męsko — dam-
skich, ujrzysz w innym świetle. Zrozu-
miesz, wybaczysz, zapomnisz. A pod
koniec miesiąca możesz spodziewać się
dobrej wiadomości od bardzo bliskiej
osoby. Koniecznie jej odpowiedz.

Strzelec 22.11-21.12
Wolne Strzelce powinny ostrożnie za-
wierać znajomości. Gwiazdy zapowia-
dają sercowe komplikacje. W stałych
związkach czas na ustępstwa i szczere
rozmowy.Warto też czekać na sygnał od
pewnego Lwa. Finanse w normie.

Koziorożec 22.12-19.01
Miłość ma szansę wrócić ze zdwojoną
siłą. Partner Cię doceni i da Ci to odczuć.
Aw pracy więcej obowiązków. Po urlopie
będzie trzeba uporać się z zaległościami
i być może wziąć nawet nadgodziny.

Wodnik 20.01-18.02
Najbliższe dni będą dla Ciebie wyjątkowo
udane. Wszystko, za co się weźmiesz,
ułoży się po Twojej myśli. Jedynie pewne
nieoczekiwane spotkanie może okazać
się niezbyt miłe. I zagraj w jakąś loterię.
Gwiazdy mówią, że możesz wygrać.

Ryby 19.02-20.03
Nie przesadzaj z szalonymi pomysłami.
Już czas wrócić po urlopie „na ziemię”.
Tym bardziej, że w pracy czekają na Cie-
bie pewne zmiany. A w uczuciach błogi
spokój. Partner zaproponuje Ci kilka dni
tylko we dwoje.
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Pomidory w cieście

(: (: HUMOR :) :)
Letnik pyta górala:
- Baco, jaki urodzaj w tym roku?
- Jak nigdy! Worek kartofli posa-
dziłem, worek zebrałem — ani
jeden nie brakował!

Krzyżówka z nagrodami

* Ugotowany ryż będzie biały i
sypki, jeśli dodamy do wody trochę
soku z cytryny.

* Pomarańcze łatwiej będzie
obrać ze skórki, jeśli przedtem za-
nurzymy owoc na moment w cie-
płej wodzie.

* Na budyniu nie zrobi się ko-
żuch, gdy jeszcze gorącą masę
posypiemy niewielką ilością cukru.

* Naleśniki będą smaczniejsze,
gdy ciasto po przyrządzeniu od-
stawimy na pół godziny i dopiero
potem zaczniemy je smażyć.

Dobre rady

Sezon pomidorowy trwa. Dlatego
podajemy kolejny przepis na
pyszne danie z tego warzywa.
Warto je podać nie tylko na spe-
cjalne okazje.
Składniki na 4 porcje: 2 jajka, 3/4
szklanki mleka, 4 łyżki kwaśnej
śmietany, 1 szklankamąki, 4 twarde
pomidory, 1 łyżeczka ziół prowan-
salskich, sól, pieprz, olej do smaże-
nia.
Przygotowanie: Zmiksować na

gładkie ciasto jajka z mlekiem,
śmietaną i przesianą mąką. Ciasto
powinno być trochę gęstsze niż na
naleśniki. Pomidory osuszyć, po-
kroić w poprzek na grube plastry.
Plastry pomidorów osączyć z soku
na papierowym ręczniku kuchen-
nym, oprószyć z obu stron mie-
szanką ziół prowansalskich, solą i
pieprzem. Następnie plastry zanu-
rzyć w cieście i smażyć na rozgrza-
nym oleju na złoty kolor z obu stron.
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Tablica Ogłoszeń Drobnych
koszt ogłoszenia tylko 61 groszy za 10 dniwww.osieczna.eu

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do
11 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod ad-
resem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać
adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: WRACAMY DO
SZKOŁY. Nagrodę niespodziankę wylosowała Paulina Stachowiak z Gro-
dziska.Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 października.

Zioło o cudownych właści-
wościach leczniczych obfi-
cie rośnie w Kąkolewie. Jest
nim skrzyp polny.

Jest on tutaj wyjątkowo oka-
zały ze względu na gliniaste gleby
i jego właściwości lecznicze są sil-
niejsze od tego występującego w
lasach. Zawiera w sobie leczniczy
kwas krzemowy, a używany bywa
szczególnie do leczenia schorzeń
nerek i pęcherza moczowego. Ma
on bowiem działanie moczopędne,
przez co oczyszcza przewód mo-
czowy z piasku a nawet kamieni.
Skrzyp jest nieodzownym specyfi-
kiem na skórę, włosy i paznokcie,
leczy oczy, wzmacnia naczynia
krwionośne. Pobudza także po-
wstawanie czerwonych krwinek.

Można go spożywać w różnej
postaci, jako świeży sok, wywar,
wyciąg płynny czy nalewkę. Nie
każdy jednak wie, że picie naparu,
czyli tradycyjnie sporządzonej her-
batki niewiele daje. Skrzyp należy
bardzo delikatnie parzyć przez
około 15 minut i tylko wtedy uwal-
nia się cenna krzemionka. Skrzyp
działa odtruwająco, oczyszcza
krew, usuwa z organizmu złogi i
absorbuje toksyny. Zewnętrznie
stosujemy go na rany, owrzodze-
nia nóg, afty, stany zapalne jamy
ustnej, odmrożenia.

W rankingu ziół o najwyższej
mocy, skrzyp stawiany jest na
pierwszym miejscu pośród dwu-
nastu roślin obdarzonych nadzwy-
czajnymi właściwościami.
Decydując się na leczenie skrzy-
pem musimy pamiętać, iż powo-
duje on wyjałowienie organizmu z
witaminy B1, dlatego bezwzględ-
nie trzeba ją wtedy zażywać po
jednej tabletce dziennie.

ALINA CIESIELSKA

Skrzyp polny


