
[ 9 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 19 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:WEWRZEŚNIU JESZCZE LATO. Nagrodę niespodziankę wy-
losowała Dorota Olejniczak z Trzebani. Gratulujemy! Nagroda do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania
czekamy do 17 października.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Twoja dobra passa zdaje się nie miećkońca. Przez najbliższy miesiąc będzieszsię cieszyć przychylnością gwiazd.Idealne będą relacje w pracy, a w domuczeka Cię niespodzianka przygotowanaprzez najbliższych. Poprawią się też fi-nanse.
Byk 20.04-20.05

W najbliższych dniach wszystko układaćsię będzie po Twojej myśli. Samotne Bykimają szansę spotkać prawdziwąmiłość.Awszystkie inne poszerzą grono miłychznajomych. Dobra wiadomość nadejdziez pracy.
Bliźnięta 21.05-21.06

Nie bądź taka drobiazgowa, bo trudno bę-dzie z Tobą wytrzymać. Jeśli w pracy tro-chę "odpuścisz" będziesz miała szansęna premię. Postaraj się wypoczywaćzwłaszcza w weekendy. Może warto wy-jechać z bliskimi na kilka dni.
Rak 22.06-22.07

Nadchodzi cudowny czas. Na pewno od-kryjesz na nowo uroki życia we dwoje. Noi jest szansa znalezienia dodatkowychźródeł zarobku. W drugiej połowie mie-siąca spodziewaj się miłej wizyty.
Lew 23.07-22.08

Już wkrótce wpadnie Ci w oko ktoś inte-resujący. Niestety ta fascynacja nie prze-rodzi się w trwałą relację. Za to w pracyfinał znajdą wszystkie zaległe sprawy. Bę-dzie też szansa na podwyżkę. Zdrowie wnormie.
Panna 23.08-22.09

Potrzeba Ci długiej rozmowy z partnerem,wspólnych spacerów i więcej śmiechu.Zafunduj sobie taki "program" na najbliż-szy weekend. W pracy nie rozpoczynajnowego przedsięwzięcia. I zadbaj o zdro-wie, pierwsze jesienne chłody mogą Cizaszkodzić.
Waga 23.09-22.10

Postaraj się uporządkować zaległesprawy. Pomogą Ci w tym rady dobrejprzyjaciółki. Jeśli zdobędziesz więcej go-tówki, oszczędzaj. Pieniądze przydadząsię na gorsze czasy. W październiku od-wiedzi Cię ktoś miły.
Skorpion 23.10-21.11

W najbliższym miesiącu odczujeszprzede wszystkim spokój. Niewyklu-czone, że obok pojawi się ktoś, kto będziena Ciebie patrzył zakochanym wzrokiem.W pracy dużo więcej zajęć. I pewna cie-kawa propozycja.
Strzelec 22.11-21.12

Robota będzie Ci się paliła w rękach.Czas więc na nowe pomysły w pracy.Szef to na pewno doceni. W uczuciachtrochę zawirowań. Jeśli nie chcesz stra-cić ukochanej osoby, wyjaśnij nieporozu-mienia.
Koziorożec 22.12-19.01

Z niektórych planów w październikutrzeba będzie zrezygnować. Prawdopo-dobnie więcej czasu będziesz musiał po-święcić rodzinie. Pewien Lew czeka naznak od Ciebie. I koniecznie zadbaj ozdrowie, nie lekceważ objawów grypy.
Wodnik 20.01-18.02

W sprawach rodzinno - towarzyskich niezabraknie radosnych momentów, ale bę-dzie też parę problemów. Na pewno sobiez nimi poradzisz. Korzystaj więc z każdejwolnej chwili i spotykaj się z przyjaciółmi.Gwiazdy zapowiadają przypływ gotówki.
Ryby 19.02-20.03

Los postawi Cię przed jakimś wyborem.Śmiało możesz ryzykować. W drugiej po-łowie miesiąca oczekuj dobrej wiadomo-ści od rodziny. Zdrowie i finanse w normie.
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Co potrafią
rośliny?

Mikstura
Do redakcji dotarł przepis namiksturę regeneracyjno - wzmac-niającą: który przekazała nampaniUrszula Brzeskot z Krzemieniewa.Właśnie teraz jest czas, by ją przy-gotować.A robi się takąmiksturę zcałych jaj, miodu, soku z cytryny ikoniaku. Oto co napisała paniUrszula.
Biorę 6 całych jaj od kur z megopodwórka. Jaja bardzo dobrze szo-ruję, wkładam do dużego słoja 2 l, za-lewam sokiem wyciśniętym z 12cytryn, też bardzo dobrze umytych.Odstawiam w chłodne miejsce (naj-lepiej by była to piwnica). Po siedmiu

dniach wszystko rozbijam trzepaczkąi przecedzam przez gęste sito. Po ja-jach nie ma śladu. Następnie dodaje1/2 kg miodu płynnego z własnej pa-sieki i 1/2 l koniaku.Wszystko dobrzemieszam i rozlewam do ciemnychbutelek. Gotowąmiksturę odstawiamw chłodne miejsce (spiżarnia, piw-nica, może być lodówka). Z tej porcjiotrzymuję około 2 l gęstego płynu.
Ja przygotowuję tę miksturę za-wsze jesienią, kiedy jest już chłodno,a organizm jest trochę wyczerpany.Pije się ją dwa razy dziennie po kie-liszku przez co najmniej miesiąc.
Pamiętam, że w naszym domuzawsze była ta mikstura. Chorobynas nie nękały, wszyscy mieli się do-brze i doczekali sędziwego wieku.

Bardzo dużo. Przede wszystkimzdobią wnętrze, ale poza tym popra-wiają nam nastrój, dodają energii, fil-trują powietrze. Nikt już dziś niewyobraża sobie mieszkania bez kwia-tów. Jakie więc na pewnowartomieć?
Bluszcz - znakomicie oczyszcza po-

wietrze, znawcy kwiatów twierdzą, że na-
straja optymistycznie.

Fikus Beniamin - świetnie usuwa z
powietrza trujący gaz formaldehyd (ko-
niecznie go uprawiaj, jeśli masz piecyk
gazowy).

Senseweria - popularnie nazywana
językiem teściowej, usuwa szkodliwe
substancje wydzielane przez sztuczne
materiały w naszych domach (np. lakiery
do paznokci, detergenty, sztuczne
włókna).

Paproć - Jest doskonałym nawilża-
czem, zamienia też jonizację powietrza
na zdrowszą. Warto ją trzymać w miesz-
kaniu, bo dzięki niej rzadziej zapadamy
na infekcje dróg oddechowych. Dosko-
nale też neutralizuje szkodliwe promie-
niowanie przez urządzenia elektroniczne
i rozkłada większość szkodliwych związ-
ków chemicznych.

Begonia - nawilża powietrze i po-
chłania szkodliwe substancje z otocze-
nia.

Skrzydłokwiat - jedna z najbardziej
przyjaznych człowiekowi roślin. Znawcy
feng shui twierdzą, że emituje pozytywną
energię.

Drzewko pomarańczowe lub cytry-nowe - wywołuje dobry nastrój oraz wy-
zwala energię życiową (szczególnie
podczas kwitnienia, gdy białe kwiaty roz-
siewają w domu przyjemny, ożywczy za-
pach).

Pelargonie - szczególnie geranium,
mają działanie antydepresyjne, są
idealne dla osób mających zmienne na-
stroje.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Dziadek opowiada wnuczkowi oswoich podróżach po całym świecie.
- Gdy byłem w tajdze napadło

mnie 10 wilków.
-Ależ dziadku, rok temumówiłeś,

że było 5 wilków.
- Tak, ale wtedy byłeś za młody,

żeby poznać całą prawdę.
* * *

Nauczyciel tłumaczy uczniom:
- Jeśli stanę na głowie, to czy

krew spłynie mi do głowy?
- Tak proszę pana!
-Adlaczego cała krew nie spływa

mi do stóp, kiedy stoję?
- Bo pańskie stopy nie są puste!

* * *
Nauczycielka przyrody zadaje py-tanie na lekcji:
- Antek, jak wygląda gęś?
- Gęś, proszę pani, już nie wy-

gląda, bo tata wczoraj załatał dziurę
w płocie.


