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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 15 doodpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcjilub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Po-przednie hasło brzmiało: Pamiętajmy o leśnych zwierzętach. Nagrodę - bon na za-bieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrali Anna, Monika i Robert
Laskowscy z Miąskowa. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej,pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wy-grania bon upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwią-zania czekamy do 12 czerwca.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Grudzień to czas, w którym można
podejmować ważne decyzje. Zdobądź
się na stanowczość i załatw wszystkie
sprawy. Już teraz warto zaprosić ro-
dzinę na sylwestra. Pomyśl zwłaszcza
o tych, których dawno nie widziałeś.

Byk 20.04-20.05
Nie przesadzaj z domowymi obo-

wiązkami. Ostatnie dni przed świętami
lepiej wypoczywaj. Tuż po Gwiazdce
spodziewaj się miłej wizyty. A w stycz-
niu zaplanuj chociaż kilka dni urlopu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Natłok obowiązków sprawi, że za-

braknie Ci czasu na to, co najważniej-
sze. A najważniejsza jest rodzina. Ktoś
oczekuje Twojej rady i pomocy. Zasta-
nów się, kto to. W okresie międzyświą-
tecznym zapomnij o pracy.

Rak 22.06-22.07
Nie wszystko będzie układało się po

Twojej myśli, zwłaszcza w pierwszej po-
łowie stycznia. Ale pamiętaj, że każda
zła passa kiedyś mija. Tuż obok jest
przyjaciel. W święta oczekuj niespo-
dzianki.

Lew 23.07-22.08
Na drugą połowę grudnia nie planuj

żadnych dużych przedsięwzięć. W tym
czasie możesz być bardzo potrzebny
rodzinie. O sobie też pomyśl, więcej wy-
poczywaj i skontroluj zdrowie. Finanse
będą lepsze.

Panna 23.08-22.09
Przed Tobą dużo dobrych dni.

Można powiedzieć, że wszystko, czego
się dotkniesz, zamieni się w złoto. W
sprawach uczuciowych być może spełni
się Twoje najskrytsze marzenie. Spot-
kasz dawnego przyjaciela.

Waga 23.09-22.10
Koniec roku to zawsze czas podsu-

mowań. Jeśli starczy Ci odwagi, właś-
nie teraz mogłabyś „przemeblować”
swoje życie. Ale pamiętaj, że każda
zmiana wymaga konsekwencji. Ktoś bli-
ski oczekuje zaproszenia na święta.

Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą bardzo ciepłe, rodzinne

święta. Ale styczeń będzie trudny,
zwłaszcza w pracy. Przygotuj się na
zmiany, które mogą przewrócić Twoje
życie „do góry nogami”. Pamiętaj, że we
wszystkim pomogą Ci bliscy.

Strzelec 22.11-21.12
W najbliższych tygodniach będzie

jak w piosence - trochę słońca, trochę
deszczu. Zwolnij tempo w pracy, bo wy-
siądzie Ci zdrowie. Święta przeznacz
na rozmowy z bliskimi. I koniecznie wy-
bierz się na kilkudniowy wypoczynek.

Koziorożec 22.12-19.01
Nagły przypływ energii pozwoli Ci

na uregulowanie wszystkich zaległych
spraw. Nowy rok będziesz mógł zacząć
od zera. Ale uporządkuj też swoje rela-
cje z bliskimi. Poświęć im więcej czasu.
Pod choinką znajdziesz wymarzony
prezent.

Wodnik 20.01-18.02
Dla Wodników najbliższe tygodnie

będą nieco zagonione. Nagle spadną
na was dodatkowe obowiązki. Koniecz-
nie poproście o pomoc. W drugiej poło-
wie stycznia może dojść do
nieoczekiwanego spotkania z kimś bar-
dzo miłym.

Ryby 19.02-20.03
Nie przesadzaj ze świątecznymi wy-

datkami. Nie każdy prezent musi być
taki drogi. Ktoś ciągle o Tobie myśli. Od-
powiedz na jego życzenia. W styczniu
poświęć chociaż tydzień dla zdrowia.

(: (: HUMOR :) :)
Na lekcji biologii pani pyta dzieci:
- Kto z was zna roślinę na literę

„ż”?
Grześ się zgłasza i mówi:
- Żywopłot, proszę pani.

* *
Spotykają się dwie znajome:
- Czy Twoja córka wyszła już za

mąż? - pyta jedna.
- Moją córkę, moja droga, stać

na to, żeby za mąż wyjechać!
* *

Kowalski w sklepie spożywczym
ogląda kurczaki:
- Jakieś małe te kurczaki... Czy

jutro będą większe?
- Nie, nie będą. Przecież sąmar-

twe!

Wigilijna zupa

Logogryf dla dzieci

Od jednej z czytelniczek otrzyma-
liśmy przepis na zupę makową. Oka-
zuje się, że w jej domu taką zupę
gotowała prababcia, babcia, mama, a
teraz ona sama. Zupę makową jada
się w wigilijny poranek, na śniadanie.
Do tej zupy zawsze podawać trzeba
chlebek pszenny z rodzynkami.
Jedno i drugie robi osobiście.

A oto przepis na zupę: Zagotować
należy 3 litry wody. Do niej trzeba dodać
7 łyżek wcześniej zmielonego maku i
szczyptę soli. Zupę gotować około 5
minut. Potem zaciągnąć ją 1/2 szklanki
słodkiej śmietany połączonej z 2 łyż-
kami mąki. Całość zagotować i przy-
prawić cukrem, a jeśli trzeba, jeszcze
solą. Zupa powinna mieć konsystencję
gęstej śmietany.

A do niej chlebek. Bierzemy 1 kg
mąki, 8 żółtek, 10 dag rodzynek, łyżkę
stopionego masła, szklankę mleka i 10
dag drożdży. Wszystko mieszamy i wy-
rabiamy dość gęste ciasto, takie jak na
pyzy. Ciasto wkładamy do dwóch kory-
tek i pieczemy przez 45 minut.

A potem już tylko zapraszamy ro-
dzinę do stołu. Oczywiście na wigilijne
śniadanie. Smacznego!
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KrzyŜówkaz nagrodą

Wystarczy odgadnąć 7 wyra-
zów i wpisać je do diagramu. Li-
tery, które znajdą się w środkowej
kolumnie, stworzą dwuwyrazowe
rozwiązanie.
Znaczenie wyrazów: 1/ Córka

założycielka Krakowa, nie chciała
Niemca. 2/ Broń biblijnego Dawida
w walce z Goliatem. 3/ Barwna
tkanina na podłodze pokoju. 4/
Stalowe belki tworzące tor kole-
jowy. 5/ Płynie przez Śrem i Poz-
nań. 6/ Krasula w oborze. 7/ Rów
wykonywany na placu budowy pod
fundamenty i piwnice.

Rozwiązanie logogryfu należy
wysłać do redakcji. Wśród zwy-
cięzców rozlosujemy dwie nagrody
niespodzianki. Na rozwiązania
czekamy do 10 stycznia.
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Szybkasałatka
Tę sałatkę można naprawdę

zrobić w 10 minut. Jest tak prosta,
że do jej przygotowania zaprosić
można dzieci. A, że do tego jest
dietetyczna i bezmięsna, nadaje
się również na przekąskę w wigi-
lijne przedpołudnie.

Do misieczki wsypujemy maka-
ron i proszek z pomidorowej zupki
z paczki. Trzeba dobrze makaron
rozgnieść. Do tego w kosteczkę
kroimy dwa ogórki świeże, dwa po-
midory i jedną cebulę. Wszystko
mieszamy i dodajemy jedną lub
półtorej łyżki majonezu. I sałatka
gotowa. Nie trzeba do niej żadnych
innych przypraw. Czekamy tylko
aż makaronowe kluseczki zmiękną
od soku z pomidorów i ogórków.

Smacznego!


