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Rozwiązanie krzyżówki z pizzą powstanie po ułożeniu wyrazów z liter i wpi-
saniu haseł do diagramu. Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu Pizzerii
Diabolo w Osiecznej. Na rozwiązanie czekamy do 15 czerwca 2016 roku. Hasło
poprzedniej krzyżówki brzmiało: Zapraszamy na pizzę. Poprawne rozwiązanie
przesłała i talon otrzymuje Marta Pawlik z Frankowa. Gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór bonu do Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej, biuro nr 7.

KRZYŻÓWKA Z PIZZĄ
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5. R, W, Z, E, Ń, I, S, E

6. D, Ń, Z, G, U, R, I, E
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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Upór, z jakim zawsze starasz się
doprowadzić do końca swoje plany,
może zaimponować. Udowodnisz to
w najbliższym miesiącu. W starych
związkach bardzo dużo ciepła i har-
monii. Uważaj na infekcje. 

Byk 20.04-20.05
Odnów dawne przyjaźnie i bądź

otwarta na nowe znajomości. Możesz
poznać kogoś interesującego. Ostroż-
nie podchodź do spraw finansowych.
Skontroluj zdrowie.   

Bliźnięta 21.05-21.06
Gwiazdy dodadzą Ci więcej

wdzięku i uroku. Masz więc szansę
zakochać się lub umocnić swoje
uczucia. Nie zaniedbuj obowiązków w
pracy, nie gromadź zaległości. Dobre
finanse. 

Rak 22.06-22.07
Znajdź czas na rozmowę z part-

nerem. Wyjaśnijcie sobie wszelkie
nieporozumienia. Dobrze, gdybyś wy-
brała się na kilka dni urlopu. Oczekuj
wiadomości od kogoś bardzo waż-
nego.

Lew 23.07-22.08
Najbliższe dni będą lepsze niż po-

przednie. W pracy nie spotkają Cię
kłopoty. W domu miła niespodzianka.
Spodzierwaj się ciekawej propozycji
towarzyskiej.

Panna 23.08-22.09
Pewna osoba zaproponuje Ci cie-

kawy interes. Dobrze się zastanów,
czy warto ryzykować. W drugiej poło-
wie miesiąca spotkasz dawno niewi-
dzianych znajomych. Będzie
mnóstwo wspomnień.

Waga 23.09-22.10
Czekają Cię ważne decyzje w

kwestiach zdrowia i finansów. Poproś
bliskich o radę. I trochę odpocznij.
Może wyjazd, może urlop? Czeka Cię
niewielki przypływ gotówki.

Skorpion 23.10-21.11
Lepiej, gdybyś nie chodziła w

chmurach. Są sprawy, które trzeba
załatwić jak najszybciej. Od tego za-
leży Twój awans. W domu sporo cie-
płych chwil z partnerem.

Strzelec 22.11-21.12
Będzie trochę monotonnie. Jed-

nak pod koniec miesiąca zaskoczy
Cię pewna opinia. Zrozumiesz, jaka
jesteś ważna. Możliwy jest awans.
Doskonały czas na wszelkie diety.

Koziorożec 22.12-19.01
Dużo obowiązków w pracy. Ko-

niecznie znajdź sposób na wypoczy-
nek w czasie weekendów.
Spodziewaj się zwierzeń kogoś bli-
skiego. Twoja pomoc będzie po-
trzebna.  

Wodnik 20.01-18.02
Wiosna sprzyja uczuciom. To do-

skonały czas na zaręczyny, a na
pewno na nowe znajomości. Zadbaj o
urodę, poświęć trochę czasu na przy-
jemności. Finanse lepsze. 

Ryby 19.02-20.03
Będziesz wszędzie mile widzana.

Twój optymizm zarażać będzie in-
nych. Ale w pracy trochę zmian. Nie
angażuj się w żadne konflikty. Skon-
troluj zdrowie. 

(: (: HUMOR :) :)

Zapytałem wczoraj żonę:
- Kochanie, gdybym stracił

pracę i wszystkie oszczędności, to

czy nadal byś mnie kochała?

Odpowiedziała bez zastano-
wienia:

- Oczywiście skarbie, że bym

cię kochała.Tęskniłabym, ale ko-

chała. 

Na zmęczone oczyKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Duży pies gończy
2. Dzieło Kotańskiego
3. Karciany powóz
4. Inaczej wafel
5. Duży ptak brodzący
6. Psia skarga
7. Zakrywa łysinę

8. Imię męskie
9. Długa blizna
10. Ma dziób z worem
11. Miała puszkę z plagami
12. Panowanie despoty
13. Małgorzata, grała Oleńkę
14. Przyprawa do flaków
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Aby rozwiązać krzyżówkę, należy w wolne kratki wpisać znaczenie
słów. Potem układając kolejne litery od 1 do 24 odczytać hasło.  Prawid-
łowe hasło nalezẏ przesłac ́pod adresem redakcji lub na e-mail: przegla-
dosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́adres zamieszkania). Poprzednie
hasło brzmiało: PRZYSZŁA PRAWDZIWA WIOSNA. Nagroda - bon trafia
do Sylwii Kaleta z Kątów. Jest do odbioru w Urzed̨zie Miasta i Gminy w
Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzȯẃek,
w tym miesiac̨u do wygrania bon upominkowy - do realizacji w Gabinecie
Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania czekamy do 15 czerwca.

ZIMNE MLEKO
Wlej je do miseczki, zanurz dwa

waciki, wyciśnij i nałóż na powieki.
Gdy waciki będą ciepłe, znów je
zanurz w zimnym mleku. Powta-
rzaj to przez 15 minut. Mleko
zwęża naczynia krwionośne i
usuwa obrzęki. Do tego łagodzi
podrażnienia. 

ŚWIEŻY OGÓREK
Błyskawicznie zlikwiduje cienie

pod oczami. Dzięki zawartym w
nim przeciwutleniaczom i krze-
mionce zmniejsza opuchliznę i na-
daje skórze ładny koloryt. Nałóż
dwa plastry ogórka na oczy i zos-
taw je na 20 minut. Skóra w okoli-
cach oczu rozjaśni się, a cera
nabierze świeżości i blasku. 

SUROWY ZIEMNIAK
Wystarczy umyć ziemniaka (nie

musisz go obierać), przekroić na
dwie części i położyć na powieki.
Ziemniaki zawierają duże   ilości
potasu, który pomaga zlikwidować
opuchliznę. 

Bratek na cerę
Bratek polny, czyli fiołek trój-

barwny, działa przeciwzapalnie,
poprawia przemianę materii,
oczyszcza organizm z toksyn. Po-
maga zwłaszcza osobom z cerą
trądzikową i łojotokową. Dlatego
warto zrobić z niego maseczkę i
napar. Oto przepisy: 

NAPAR NA TRĄDZIK
Przepis: Łyżkę ziela bratka (lub

1 saszetkę) zalej szklanką wrzątku

i odstaw pod przykryciem na 10

minut. 

Napar pij 2 - 3 razy dziennie po
pół szklanki, po posiłku. Pierwsze
efekty widać po miesiącu, ale kura-
cja powinna trwać kilka miesięcy.
Uwaga! Początkowo stan skóry
może się pogorszyć. 

MASECZKA ŁAGODZĄCA
Przepis: Wymieszaj łyżkę su-

szonego ziela bratka z łyżką sie-

mienia lnianego. Zalej wrzątkiem,

tak by powstała gęsta papka i od-

staw na 20 minut pod przykryciem. 

Maseczkę nałóż na twarz, po
15 minutach spłucz ciepłą wodą i
wklep krem. Zabieg powtarzaj raz
w tygodniu. 
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