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Z rozsypanych liter należy ułożyć wyrazy kojarzące się  ze zdrowym sty-
lem życia. Ponumerowane litery utworzą hasło.

W poprzednim numerze hasło brzmiało: SŁONECZNYCH ŚWIĄT. Wy-
grał: Tadeusz Marciniak z Osiecznej.  Po odbiór bonu na pizzę zapraszamy
do biura nr 7 w Urzędzie MIasta i Gminy w Osiecznej. Sponsorem bonu na
pizzę  jest pizzeria “Diabolo” w Osiecznej.
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1. B, A, M, Z, U

2. Z, A, S, M, R

3.  C, P, E, R, S, A 

4. E, N, I, B, I, G, E, A

5. W, K, O, W, N, E , I, Ę, D, A

5. J, R, T, K, A, W, S, A, K, A, O

6. W, Z, O, K, S, Y, A, K, Ó, K

7. C, W, E, W, T, O, Ź, J, D, I, Z, E

8. W, Y, N, E, I, Ł, P, A
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

To będzie Twój czas. Zaimponu-
jesz otoczeniu nowymi pomysłami, i to
zarówno w pracy, jak i w domu. W dru-
giej połowie miesiąca poznasz kogoś
bardzo ważnego. Ta osoba zmieni
Twoje życie. 

Byk 20.04-20.05
Trudne związki wyjdą na prostą, a

kochające się pary rozwiną wspólne
zainteresowania. W uczuciach będzie
więc spokojniej. W pracy napotkasz
trudności. Jednak razem ze współpra-
cownikami poradzicie sobie z nimi.     

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie martw się rzeczami, na które

nie masz wpływu. Skup się na rodzi-
nie, pomóż bliskim. Uważaj też na wy-
datki. Warto teraz oszczędzać, bo
wkrótce pieniądze będą Ci bardzo po-
trzebne. 

Rak 22.06-22.07
Gwiazdy zachęcają do nawiązy-

wania nowych znajomości. Nie odma-
wiaj zaproszeniom na imprezy. I nie
obrażaj się, jeśli ktoś Cię skrytykuje.
Zapowiada się lepszy okres w finan-
sach.

Lew 23.07-22.08
Dobra passa w uczuciach, zapa-

nuje atmosfera miłości i zrozumienia.
Może z partnerem wybierzecie się w
jakieś wymarzone miejsce? Pilnuj ra-
chunków i sprawdzaj wszystkie wy-
datki. 

Panna 23.08-22.09
Przed Tobą pracowite dni. Nowe

zadania w pracy i trochę zmian w
domu. Pod koniec miesiąca oczekuj
miłej wiadomości od bliskich. Dobre fi-
nanse.  

Waga 23.09-22.10
W najbliższym czasie będziesz

bardzo potrzebna przyjaciołom. Twoje
doświadczenia i spokój okażą się bez-
cenne. W domu trochę zobowiązań
związanych z dziećmi. Skontroluj zdro-
wie.

Skorpion 23.10-21.11
Zajmij się sobą, nie bierz odpowie-

dzialności za innych. Wyjedź, odpocz-
nij. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki.
Na horyzoncie spotkanie z kimś
dawno niewidzianym. 

Strzelec 22.11-21.12
Na Twojej drodze pojawią się prze-

szkody, których pokonanie będzie wy-
magało nie lada wysiłku. Na szczęście
nie zostaniesz z tym sama. Pod koniec
miesiąca ważna przesyłka.

Koziorożec 22.12-19.01
Czekają Cię rozstrzygnięcia w

kwestiach finansowych. Dokładnie
przemyśl, na co wydać pieniądze. W
pracy nie daj się wciągnąć w żadne
plotki. Oczekuj miłego spotkania.

Wodnik 20.01-18.02
Teraz możesz trochę poimprezo-

wać. Wiosna sprzyja takim szaleń-
stwom. W pracy mogą być nowe
zlecenia. Jeśli tak, to zyskasz trochę
gotówki. Zwróć uwagę, że ktoś bliski
potrzebuje wsparcia.

Ryby 19.02-20.03
Znikną problemy. Teraz będziesz

mogła pomyśleć o sobie. Nie rezygnuj
z zaproszeń na spotkania towarzyskie.
Poznasz kogoś bardzo interesującego.
Więcej korzystaj ze spacerów i sportu. 

(: (: HUMOR :) :)

– Dlaczego odpowiadasz za-

wsze pytaniem na pytanie? 

– A dlaczego by nie?

***
Jasio pyta się taty:

- Tato, wiesz, który pociąg ma

największe spóźnienie?

- Który? - pyta zdziwiony oj-

ciec.

- Ten, który w zeszłym roku

obiecałeś mi na Gwiazdkę.

Korzeń imbiru ma bardzo inten-
sywny aromat - trochę słodki, tro-
chę drzewny. To dzięki składnikowi
olejka eterycznego - zingiberowi.
Natomiast substancje żywicowe
nadają imbirowi palący, lekko
gorzki smak. Imbir ma wiele wła-
ściwości leczniczych. Między in-
nymi usprawnia krążenie krwi i
działa pobudzająco. Bardzo przy-
daje się wiosną, gdy po zimie nieco
nam brak energii. Świeży korzeń
przechowywać należy w lodówce.
Trzeba owinąć go papierowym
ręcznikiem i włożyć do plastikowej
torebki. Tak zapakowany przetrwa
w lodówce kilka tygodni. Aby go
wykorzystać, odcinamy potrzebny
kawałek i zeskrobujemy z niego
skórkę. A jak zrobić z niego napar? 

Przygotuj 5 plasterków obra-
nego ze skórki korzenia, łyżeczkę
soku z cytryny i odrobinę miodu do
smaku. Następnie zalej imbir
wrzątkiem i zostaw na 10 minut
pod przykryciem do naciągnięcia.
Dodaj sok z cytryny i miód. Wymie-
szaj.

Pij napar codziennie wieczorem
przez 14 dni. Robiąc tygodniowe
przerwy kurację możesz powtórzyć
3 razy. 

Imbir orzeźwiaKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Sejmowy sprzeciw
2. Główna w kościele
3. Gwarowo ziemniak
4. Trzymana na pulsie
5. Część roweru
6. Osłona dętki
7. Dodatkowy mecz, dogrywka

8. Kapelusz słomkowy
9. Szkliwo
10. Mylony ze złotem 
11. Zamkowa wieża
12. Ażurowe ogrodzenie
13. Wiejska posesja
14. Podawana na stół
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy zna-
czenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe
hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: przeglado-
siecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie
hasło brzmiało: WIELKANOCNY STÓŁ. Nagroda trafia do
Jakuba Maciejczaka z Kąkolewa. Jest do odbioru w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań
krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon upominkowy - do realizacji
w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 15 maja.

Kolorowanka
dla najmłodszych
Pokoloruj psa Azora.


