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Rozwiązanie krzyżówki z pizzą powstanie po wpisaniu liter do diagramu.
Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu Pizzerii Diabolo w Osiecznej.
Na rozwiązanie czekamy do 15 lipca 2016 roku. Hasło poprzedniej krzy-
żówki brzmiało: Dzień wszystkich dzieci. Poprawne rozwiązanie przesłała
i talon otrzymuje Magdalena Lester z Łoniewa. Gratulujemy i zapraszamy
po odbiór bonu do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, biuro nr 7.
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W najbliższych tygodniach mogą
skomplikować się codzienne sprawy.
Pod koniec miesiąca wróci jednak
wszystko do normy. W miłości ciepło i
wiosennie. Single nawiążą nowe zna-
jomości. Nie żałuj sobie rozrywek. 

Byk 20.04-20.05
Będziesz miała dużo powodów do

radości. Czekają Cię udane zakupy,
podejmiesz dobrą decyzję, dostaniesz
fantastyczny prezent. Skontroluj jed-
nak zdrowie i korzystaj z wypoczynku
na świeżym powietrzu.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Wielkimi krokami nadchodzi wy-

marzony odpoczynek. Praca nie przy-
sporzy Ci kłopotów. Wręcz przeciwnie,
możesz liczyć na pochwały lub na-
grody. Ktoś z bliskich czeka na ważną
rozmowę. 

Rak 22.06-22.07
Znajdziesz czas, by zadbać o sie-

bie i dom. W pracy też będzie łatwiej,
bo ktoś przejmie część Twoich obo-
wiązków. Pod koniec miesiąca ocze-
kuj miłego spotkania.  

Lew 23.07-22.08
To może być dobry okres dla Two-

jego portfela. Będziesz miała okazję
zarobić trochę gotówki. Czekaj na
ważny telefon w sprawach rodzin-
nych. Kup sobie coś ładnego. 

Panna 23.08-22.09
Najbliższe tygodnie to mnóstwo

zwrotów akcji. Nic nie pójdzie zgodnie
z wytyczonym harmonogramem i bę-
dziesz musiała zmieniać plany. Przy
okazji pokażesz swoje umiejętności.
Lepsze finanse. 

Waga 23.09-22.10
Gwiazdy "zalecają" kilka rad.

Ostrożnie wydawaj pieniądze. Zadbaj
o harmonię z partnerem. Bądź wyro-
zumiała dla dzieci. A poza tym trochę
odpocznij. Najlepiej na wyjeździe. 

Skorpion 23.10-21.11
Nie unikaj znajomych. Właśnie

teraz będziesz potrzebowała rady i
wsparcia. W połowie miesiąca bardzo
miłe spotkanie. Może ono zmienić coś
w Twoim życiu.

Strzelec 22.11-21.12
Nareszcie widać koniec Twoich

kłopotów. To najlepszy moment na
spełnianie marzeń. Zdecyduj się na
realizację pomysłu, o którym myślisz
od miesięcy. Czekaj na ważną prze-
syłkę. 

Koziorożec 22.12-19.01
Nie przesadzaj z obowiązkami,

zwłaszcza w domu. Rodzina też może
pomóc. W pracy spodziewaj się zmian
w okresie lata. Już teraz zaplanuj
urlop. Poprawa w finansach. 

Wodnik 20.01-18.02
Możesz liczyć na niespodzianki.

Sprawią Ci je zwłaszcza najbliżsi. Ale
i w pracy czeka Cię miła wiadomość.
Oszczędzaj pieniądze, będą bardzo
potrzebne. Uważaj też w podróży. 

Ryby 19.02-20.03
Postaw na przyrodę. Wybierz się

na rowerówkę, idź nad jezioro, spoty-
kaj się w plenerze. Twój organizm po-
trzebuje oddechu. W drugiej połowie
miesiąca niewielki dopływ gotówki. 

(: (: HUMOR :) :)
Przychodzi mrówka do sklepu i

pyta sprzedawcy:
- Ile kosztuje truskawka?

- Grosik.

- A, to poproszę pół!

***

Żona chwali się mężowi:
- Dwóch młodzieńców ustąpiło

mi dzisiaj miejsca w tramwaju.

- I co? Zmieściłaś się?

Te małe żółte kwiatki, nazy-
wane też mleczem, to wspaniały
surowiec leczniczy. Wystarczy ze-
brać je na łące i przygotować z
nich odpowiednie mikstury. Poma-
gają na wiele dolegliwości. Między
innymi na złą przemianę materii i
problemy z wątrobą. Zamiesz-
czamy więc trzy łatwe przepisy. 

Kiedy boli brzuch i mamy za-
parcia, trzeba przygotować sobie
sok i pić go dwa razy dziennie po
łyżeczce. Zbieramy więc 20 dag
kwiatów mniszka, przepłukujemy
je zimną przegotowaną wodą i
kroimy na miazgę. Z niej wycis-
kamy sok i potem dawkujemy go
sobie codziennie. 

Na lepszą pracę wątroby na-
leży zalać dwie łyżki świeżych płat-
ków mniszka dwiema szklankami
letniej wody. Potem gotować je na
wolnym ogniu przez 15 minut. Od-
cedzić i pić dwa razy dziennie po
szklance tego płynu. 

Na wzmocnienie możemy
sobie zrobić syropek. Około 40
dag płatków zalewamy pół litrem
wody. Przykrywamy, wolno zago-
towujemy i odstawiamy na noc. Na
drugi dzień odcedzamy płyn, do-
dajemy tyle cukru, ile waży wywar
i sok z dwóch cytryn. Wszystko go-
tujemy, aż syrop zgęstnieje. Wle-
wamy do słoików i pasteryzujemy.
Taki syrop dodajemy do herbaty,
naleśników, deserów. 

Mniszek jak
lekarstwo

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Tkanina na suknie
2. Listki na zupę
3. Imię  Kofty
4. Tłuszcz na kaszy
5. Zakrywa łysinę
6. Filmowy wodospad
7. Rodzaj bryczki

8. Butelka na likier
9. Trzeźwo patrzy na świat
10. Przyrząd stroiciela
11. Kosmiczny utwór
12. Musi być  dotrzymana
13. Pudełko na miałki tytoń
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy zna-
czenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe
hasło nalezẏ przesłac ́pod adresem redakcji lub na e-mail: przegla-
dosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́ adres zamieszkania). Po-
przednie hasło brzmiało: SPACER PRZY KAŻDEJ POGODZIE.
Nagroda trafia do Marii Bujak z Wojnowic. Jest do odbioru w
Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do prze-
syłania rozwiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wygrania bon upo-
minkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania
czekamy do 15 lipca.

HASŁO:

KOLOROWANKA
pokoloruj kota Ptysia


