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Baran 21.03-19.04

Spotkasz kogoś, kto zafascynuje
Cię swoją osobowością. To może być
początek prawdziwej przyjaźni. W
pracy dasz sobie radę z obowiązkami
i zyskasz uznanie szefów. Pomyśl o
kilku dniach urlopu.

Byk 20.04-20.05
Przed Tobą atrakcyjne spotkania i

dużo okazji do zabawy. Wykorzystaj
to. W drugiej połowie miesiąca mo-
żesz spodziewać się ciekawej propo-
zycji zawodowej. Skontroluj zdrowie.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Poczujesz przypływ sił. Wpadniesz

na nowe pomysły i zaskoczysz współ-
pracowników. Być może otrzymasz fi-
nansową nagrodę. Nie lekceważ
oznak gorszego zdrowia. Sprawdź
serce.  

Rak 22.06-22.07
Zwolnij tempo i pozwól sobie na re-

laks. W pracy unikaj konfliktowych
sytuacji. Twoja cierpliwość i wyrozu-
miałość może rozładować napięcia.
Lepsze finanse. 

Lew 23.07-22.08
Masz dużo do wyjaśnienia ze

swoim partnerem. Wykorzystaj na to
kilka wolnych dni. Wyjedźcie, przeży-
jecie znowu romantyczne chwile.
Oczekuj ważnej służbowej przesyłki. 

Panna 23.08-22.09
Znajdź więcej czasu dla rodziny.

Ktoś bliski potrzebuje wsparcia, a
przynajmniej zrozumienia. W pracy
możesz liczyć na współpracowników.
Razem uporacie się z problemami.
Dobre zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Warto dać szansę adoratorowi,

który zabiega o Twoje względy. Przy
bliższej znajomości sporo zyska.
Oczekuj miłego spotkania z kimś,
kogo dawno nie widziałaś.

Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdy sprawią, że z optymiz-

mem będziesz patrzeć w przyszłość.
Może nawet znajdziesz sposób na za-
robienie sporych pieniędzy. Na sygnał
czeka przyjaciółka. Spotkajcie się.  

Strzelec 22.11-21.12
Nie dasz rady przeforsować

wszystkich swoich pomysłów, ale nie
rezygnuj. Jeżeli uważasz, że masz
rację, walcz o swoje. Spodziewaj się
ciekawego zaproszenia. Może to bę-
dzie początek czegoś ważnego?

Koziorożec 22.12-19.01
Zawodowe sprawy szybko się roz-

kręcą. Bądź punktualna, dotrzymuj
słowa. W uczuciach będzie trochę za-
wirowań. Może będziesz musiała
przemyśleć swoje wybory. Finanse tro-
chę lepsze. 

Wodnik 20.01-18.02
Ktoś dyskretnie Ci pomaga i

usuwa przeszkody z Twojej drogi.
Może warto rozejrzeć się i zobaczyć
przyjaciela? Poświęć trochę czasu na
drobne remonty w domu. Poczujesz
się lepiej. 

Ryby 19.02-20.03
Nie warto pielęgnować urazów.

Najwyższy czas, by wszystko wyjaśnić
z przyjaciółmi. Może dobrze byłoby
zorganizować wspólny wypad na wee-
kend. Marzenia o grubym portfelu ra-
czej się nie spełnią. Ale kiedyś, kto wie. 

(: (: HUMOR :) :)

- Tato... Czy to prawda, że

prawdziwy mężczyzna powi-

nien zachować zimną krew w

sytuacjach dramatycznych?

- Tak synu, to prawda.

- To co chcesz najpierw zoba-

czyć? Mój dzienniczek czy ra-

chunek za nowe futro mamy? 

xxx

Jaś woła zza drzwi łazienki:

- Mamo, jaką koszulę mam

dziś włożyć do szkoły? Z dłu-

gim czy krótkim rękawem?

- Z krótkim. A czemu pytasz?

- Bo nie wiem, dokąd mam

umyć ręce. 

xxx

- Co mówi kabel do kabla?

- Bądźmy w kontakcie.

Okazuje się, że chromotera-
pia, zwana inaczej koloroterapią,
to znana metoda leczenia. Ko-
lory mają bowiem ogromny
wpływ nie tylko na naszą psy-
chikę, ale także na ciało. Uspo-
kajają lub drażnią, przyciągają
albo odpychają. Poniżej kilka
przykładów kolorowej terapii. 

Błękit wpływa na psychikę i na-
strój. Pomaga odzyskać spokój i
koi. Ułatwia zasypianie. Godzinę
przed snem dobrze jest otoczyć
się błękitem, na przykład niebie-
skim oświetleniem. 

Żółty sprzyja koncentracji.
Ułatwia zapamiętywanie, może
być lekarstwem na przemęczenie i
stres. Warto pić żółte napoje, naj-
lepiej świeżo wyciskane soki z po-
marańczy, grejpfruta, cytryny. 

Zielony koi nerwy. Relaksuje,
uspokaja, daje nadzieję. Polecany
jest osobom zmagającym się z
nerwicą i stałym napięciem emo-
cjonalnym. Zielonym otaczamy się
w postaci żywych roślin, które do-
datkowo dotleniają pomieszczenie. 

Czerwony dodaje energii. Ten
kolor kojarzy się z namiętnością,
miłością, ogniem. Podnosi ciśnie-
nie, pobudza, poprawia samopo-
czucie. Gdy jesteśmy zmęczeni,
dobrze jest założyć choćby ele-
ment stroju w czerwonym kolorze,
na przykład apaszkę, rękawiczki. 

Pomarańczowy wzmacnia
stawy. Symbolizuje radość życia,
witalność. Pomaga łagodzić doleg-
liwości reumatyczne. Wspomaga
trawienie, sprzyja odchudzaniu.
Dwa razy w tygodniu można zrobić
sobie pomarańczową kąpiel, do-
dając do wody odpowiednie sole. 

A może kolorowo?KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
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Rozwiązanie krzyżówki z pizzą powstanie po wpisaniu haseł do dia-
gramu. Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu Pizzerii Diabolo w
Osiecznej. Na rozwiązanie czekamy do 15 marca 2016 roku. Hasło po-
przedniej krzyżówki brzmiało: Walentynki. Poprawne rozwiązanie przesłała
i talon otrzymuje Natalia Grzesiak z Osiecznej. Gratulujemy i zapraszamy
po odbiór bonu do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, biuro nr 7.

KRZYŻÓWKA Z PIZZĄ
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1. Żółty symbol wiosennych świąt

2. Nie słowa

3.  Ptak wodny o potężnym dzioble

4. Do przewozu mieszkańców wieżowca

5. Silnik

6. Obok cioci

Dziś kolejna układanka. Aby rozwiązać hasło, wystarczy z rozsypa-
nych liter ułożyć słowa w poziomych rzędach. Hasło powstanie w zazna-
czonym pionowym rzędzie. Dla ułatwienia podajemy prawidłowe pierwsze
litery każdego słowa, wyjaśniając, że wszystkie dotyczącą przyrody. Pra-
widłowe hasło nalezẏ przesłac ́pod adresem redakcji lub na e-mail: prze-
gladosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́ adres zamieszkania).
Poprzednie hasło brzmiało: CORAZ DŁUŻSZE STYCZNIOWE DNI. Na-
groda trafia do Daria Hoffmann z Popowa Wonieskiego. Jest do od-
bioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do
przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzȯẃek, w tym miesiac̨u do wygrania bon upo-
minkowy - do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania cze-
kamy do 15 marca.
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