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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od
1 do 17 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: ZIMA ZAGLĄDA DO OKIEN. Nagrodę niespodziankę wyloso-
wała Maria Chudzińska ze Świerczyny. Gratulujemy! Nagroda do od-
bioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania
czekamy do 10 stycznia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Będziesz tryskać entuzjazmem, humorem
i optymizmem. Poradzisz sobie z każdym
zadaniem. Tuż przed świętami wpadnie Ci
trochę grosza, więc z prezentami dla bli-
skich nie będzie problemu. Znajdź trochę
czasu na odpoczynek.

Byk 20.04-20.05
Już od połowy grudnia będziesz żyć
przedświątecznymi przygotowaniami. Nie
przesadź z porządkowaniem i gotowa-
niem na zapas, bo będziesz zbyt zmę-
czona, by cieszyć się wolnymi chwilami.
Oczekuj w święta miłego gościa.

Bliźnięta 21.05-21.06
Święta to taki czas, kiedy warto zapo-
mnieć o wszystkim co przykre. Może teraz
warto porozmawiać z kimś, kogo dawno
nie widziałaś, a o kim ciągle myślisz. W
styczniu weź kilka dni urlopu.

Rak 22.06-22.07
Rodzina zarzuci Cię obowiązkami. Albo
będziesz musiała zaopiekować się wnu-
kami, albo przygotować święta dla, wielu
gości, albo pomóc porządkować dom nie
tylko u siebie. Poradzisz sobie, ale ko-
niecznie poproś o pomoc. Zadbaj o zdro-
wie.

Lew 23.07-22.08
Osoba taka jak Ty nie potrafi się nudzić.
Teraz będziesz więc miała sporo okazji, by
się wykazać pomysłami i poznać nowych
ludzi. Na sylwestrowej zabawie możesz
nawet spotkać partnera na życie. Nie prze-
sadzaj z wydatkami.

Panna 23.08-22.09
Połowamiesiąca będzie uciążliwa, ale ko-
niec okaże się bardzo przyjemny. Ktoś lub
coś sprawi, że poczujesz się stuprocen-
tową kobietą. Możesz też liczyć na fajne
prezenty pod choinką. W pracy premia.

Waga 23.09-22.10
Najbliższe tygodnie poświęć na zamknię-
cie spraw, które rozpoczęłaś wcześniej.
Nie zostawiaj problemów na nowy rok, bo
będą się ciągnęły miesiącami. Ktoś bliski
czeka na Twój telefon. Może warto zapro-
sić go na święta lub Sylwestra?

Skorpion 23.10-21.11
Warto widywać przyjaciół, przejść się po
sklepach, znaleźć chwilę dla siebie. Fi-
nanse pozwolą Ci nawet na nieco większe
zakupy. Przygotuj się na to, że w styczniu
będziesz mieć dużo więcej pracy. Skon-
troluj serce.

Strzelec 22.11-21.12
Nie wpadaj w szał świątecznych zakupów,
gdyż finanse nie będą lepsze niż zwykle.
Pamiętaj, że nawet drobiazg pod choinką
ucieszy obdarowanego. W uczuciach
zmiany, kto wie, może nawet nowamiłość.
W styczniu ciekawa propozycja zawo-
dowa.

Koziorożec 22.12-19.01
Grudzień nie jest dla Ciebie najłatwiejszym
miesiącem. Może więc w tym roku warto
odpocząć od corocznych obowiązków i na
święta wyjechać do rodziny. Bliscy bardzo
się ucieszą. W drugiej połowie stycznia
weź tydzień urlopu i przemyśl swoją sy-
tuację zawodową.

Wodnik 20.01-18.02
W życiu kierujesz się rozumiem, ale teraz
posłuchaj serca. Ktoś bardzo liczy na to,
że odpowiesz na jego uczucie. Może
święta to dobry czas, by pobyć trochę
razem. Koniecznie odezwij się do dalszej
rodziny - czekają na sygnał od Ciebie.

Ryby 19.02-20.03
Dbaj o siebie, bo Twoje dobre samopo-
czucie pozytywnie wpływa na innych. I nie
przejmuj się plotkami, po prostu je ignoruj.
W drugiej połowie grudnia czeka Cię miła
niespodzianka. Za to w styczniu dużo wię-
cej pracy.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Hrabia do Jana:
- Janie, idź, podlej kwiaty w

ogrodzie.
- Ale przecież pada deszcz.
- To weź parasol.* * *
Antek miał sprawę na kole-

gium.
- Mam nadzieję - mówi prze-

wodniczący składu orzekającego -
że spotykamy się po raz ostatni.

- A co - odpowiada zdziwiony
Antek - pan przewodniczący re-
zygnuje z pracy?* * *

Heniek chwali się kolegom:
- Jestem silny jak byk, bo jem

dużo mięsa.
Na to jeden ze słuchaczy:
- Wątpię. Ja na przykład jem

dużo ryb, a pływać nie umiem.

Tę ozdobę świątecznego stołu mogą zrobić dzieci. Jest bardzo prosta,
a wygląda naprawdę ładnie. Wystarczy z zielonego papieru wyciąć koło,
a potem je trzykrotnie złożyć, tak aby powstał trójkąt. Z boku trójkąta wy-
cinamy "gałązki" (fot. 1), później rozkładamy koło i formujemy choineczkę.
U dołu można ją spiąć zszywaczem lub skleić, aby się nie rozsuwało (fot.
2). Tak przygotowaną choinkę stawiamy przy każdym nakryciu. Będzie
nastrojowo i ładnie.

Kluski z makiem
Ciasto: 30 dag mąki, jajko,

woda, szczypta soli. Masa: szklanka
maku, 3 łyżki miodu, łyżka smażo-
nej skórki pomarańczowej, 2 łyżki
rodzynek, łyżka posiekanych orze-
chów włoskich.

Wypłukany mak sparzyć wrząt-
kiem, trzykrotnie zemleć. W rondlu
stopić miód, dodać mak, bakalie,
chwilę smażyć. Zagnieść ela-
styczne makaronowe ciasto, roz-
wałkować, przysypać mąką,
zostawić do lekkiego przeschnięcia.
Następnie pokroić na niewielkie
kwadraciki, ugotować w osolonym
wrzątku, osączyć i wymieszać z
masą.

Karp inaczej
Produkty: 80 dag filetów z kar-

pia, 30 dag pieczarek, duża cebula,
4-5 łyżek masła, mielona kolendra,
sok z cytryny, sól, pieprz, 2 łyżki po-
siekanej natki pietruszki.

Filety umyć, osuszyć, skropić
sokiem z cytryny, natrzeć solą i ko-
lendrą, owinąć folią i wstawić na
dwie godziny do lodówki. Pieczarki
umyć, osuszyć, pokroić w plasterki,
skropić sokiem z cytryny, posypać
pieprzem. Cebulę pokroić w cienkie
talarki. W żaroodpornym naczyniu
wysmarowanym dwiema łyżkami
masła ułożyć filety pokrojone na
porcje, przykryć cienkimi plaster-
kami cebuli, posypać solą i piep-
rzem. Na wierzchu rozłożyć
pieczarki. Polać potrawę stopionym
masłem, wstawić do piekarnika na-
grzanego do temp. 180 stopni Cel-
sjusza i piec 30-40 minut. Przed
podaniem posypać siekaną natką
pietruszki.

W świętana stole


