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Baran 21.03-19.04
Wnajbliższych dniach pozwól sobie nawięcej odpoczynku. Przed tobą ważnamisja do spełnienia, musisz mieć siły bypodołać nowymwyzwaniom i obowiąz-kom. Być może czeka cię awans za-wodowy?

Byk 20.04-20.05
Wnajbliższych dniach spróbuj pokiero-wać swoim życiem uczuciowym tak, byuniknąć wszelkich niedomówień i nie-porozumień. Pamiętaj, że nie wszyscypotrafią czytać między wierszami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Lato to czas sprzyjający nowym reali-zacjom i podróżom.A finanse dostarczązadowolenia. Razem z rodziną rozsąd-nie zaplanujcie wasze wakacyjne wo-jaże. Czasem nie trzeba daleko jechać,by przywieźć "worek" wspomnień.

Rak 22.06-22.07
Z wszelkimi deklaracjami dotyczącyminajbliższej przyszłości poczekaj na lep-szy moment. Być może pomoc osoby znajbliższego otoczenia wyda się nie-zbędna. Za dobrą radą osoby starszejprzemawia jej życiowe doświadczenie.

Lew 23.07-22.08
Niestety czasem tak bywa, że sprawyrodzinne kolidują z życiem zawodo-wym. Roztropnie podejmuj decyzję, byani rodzina ani praca nie ucierpiały zbytmocno, a przede wszystkim finanse.Nie czas na rozrzutne wydawanie.

Panna 23.08-22.09
Kolejne tygodnie nie będą różnić sięzbyt bardzo od minionych. Nadal zale-cana rozwaga w podejmowaniu de-cyzji. W wypowiedziach innych niedopatruj się złośliwości czy uszczypli-wości. Nikt nie chce przecież tobie za-szkodzić.

Waga 23.09-22.10
Najbliższe tygodnie sprawią, że nie za-braknie ci chęci i siły do działania wsprawach rodzinnych. Zwłaszcza, żewasze relacje ostatnio nie układały sięnajlepiej. Może rodzinny obiad roz-wiąże wszelkie niejasności?

Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdy sprzyjają twoim działaniom.Sukces finansowy zapewnisz sobie wy-kazując nieco więcej inicjatywy i pomy-słowości. Także na brak towarzystwanie będziesz narzekać. Każdym dniemtwoja atrakcyjność będzie wzrastać.

Strzelec 22.11-21.12
Ostatnio nie możesz narzekać na brakenergii. Pamiętaj by nie angażować sięw sprawy, o których nie masz pojęcia,bo efekt będzie odwrotny od zamierza-nego. Energię zabierz ze sobą w da-leką podróż.

Koziorożec 22.12-19.01
W pracy czeka cię prawdziwy przełom.Może jakiś awans? Nie spoczywaj nalaurach, konkurencja nie śpi, czeka, ażpowinie ci się noga. Ale gwiazdy są potwojej stronie.

Wodnik 20.01-18.02
Najbliższe tygodnie to czas podróży ispotkań towarzyskich. Nie odmawiajzaproszeń, na jednym z nich możeszspotkać interesujące osoby, którychwiedzę bądź kontakty będzie możnawykorzystać do rozwiązania osobistychspraw.

Ryby 19.02-20.03
Po pracowitym miesiącu, chwile wolneod pracy wykorzystaj na relaks. Dosko-nale zrobi ci gimnastyka może aerobik.Zadbaj o zdrowie. Jedz dużo owoców iwarzyw.
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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 17 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:WAKACJE PRZED NAMI. Nagrodę niespodziankę wylosowała
MARTA PIETRASZEWSKA, Grodzisko 54. Gratulujemy! Nagroda do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 lipca.

Aby nie wypadały
Kiedy stosujemy złą

dietę, albo z jakiś powo-
dów jesteśmy osłabieni,
nasze włosy mogą się
przerzedzać. Wtedy powin-
niśmy przede wszystkim
jeść produkty bogate w
białko, żelazo i witaminy z
grupy B. A dodatkowo za-
stosować domowe spo-
soby przeciwko wypadaniu
włosów. Medycyna natu-
ralna zna ich wiele. Oto
dwa najprostsze:

Tonik z Rzepy
Dużą czarną rzepę umyj, pokrój

i przepuść przez sokowirówkę.
Wyciśnięty sok wmasuj w skórę
głowy 30 minut przed myciem wło-
sów. Stosuj 2 razy w tygodniu.
Odwar z pokrzywy
Do garnuszka wsyp 10 łyżek

suszonych liści pokrzywy i zalej 2
szklankami wody. Przykryj, zagotuj
i trzymaj na niewielkim ogniu przez
4 minuty. Odstaw na 2 godziny.
Następnie ponownie podgrzej i
przecedź. Umyte włosy płucz cie-
płym odwarem. Stosuj 1-2 razy w
tygodniu.

(: (: HUMOR :) :)
Szczyt w Himalajach. Na oblo-
dzonym śniegu siedzą dwaj hi-
malaiści. Jeden mówi:
- I co Zdzichu, kupiłeś w końcu
to mieszkanie, które tak się po-
dobało twojej Kaśce?
- Zwariowałeś? Przecież to
trzecie piętro bez windy.

* * *
- Powiem ci prawdę - zwierza
się Kowalski Nowakowi - Oże-
niłem się dla pieniędzy.
- I warto było?
- Gdzie tam! Lepiej było wziąć
kredyt.

Krzyżówka z nagrodami

* Frytki będą pyszne i chru-
piące, jeśli przed smażeniem po-
krojone ziemniaki włożymy do
zimnej wody z dodatkiem lodu.
Trzeba jednak pamiętać, aby
potem dokładnie je odsączyć na
papierowym ręczniku.

* Aby krem budyniowy do kar-
patki czy eklerków był smaczniej-
szy i miał zwartą konsystencję,
należy wsypać do gorącego budy-
niu galaretkę w proszku.

* Kakao będzie jedwabiście
gładkie, jeżeli proszek rozmie-
szamy najpierw z cukrem, następ-
nie z łyżką zimnego mleka, a
dopiero na końcu zalejemy gorą-
cym mlekiem i wymieszamy.

* Marchwka ugotuje się szyb-
ciej, jeśli do wody dodamy
szczyptę sody. Dzięki temu za-
chowa także ładny, żywy kolor.

* Cebula którą dodajemy do sa-
łatki nie będzie gorzka jeśli po po-
siekaniu posolimy ją i odstawimy
na 5 minut. Dopiero potem połą-
czymy ją z innymi składnikami.

Dobre rady

Składniki na 4 porcje: 50
dag truskawek, 25 dag ryżu,
szklanka mleka, cukier wani-
liowy, łyżka masła, szklanka
śmietany, masło do wysma-
rowania formy, 20 dag cukru,
skróka otarta z cytryny.

Truskawki umyj, osusz, usuń
szypułki. W rondelku zagotuj
szklankę wody z masłem, wsyp
opłukany ryż, a gdy prawie wchło-
nie wodę, dodaj mleko i połowę
cukru. Postaw na maleńkim ogniu
i dogotuj. Żaroodporne naczynie
wysmaruj masłem, włóż ryż. Kilka
truskawek odłóż do dekoracji,
resztę wciśnij w ryż. Zapiecz.
Wierzch udekoruj skórką z cytryny.
Podawaj ze śmietaną ubitą z
resztą cukru i cukrem waniliowym.

Na słodko
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