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Rozwiaz̨anie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 15
do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło nalezẏ przesłac ́pod adresem
redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podac ́adres za-
mieszkania). Poprzednie hasło brzmiało: ZŁOTE BARWY JESIENI. Nagrode ̨wy-
grała Klaudia Kajoch z Łoniewa. Jest do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w
Osiecznej, pokoj́ nr 7. Zachec̨amy do przesyłania rozwiaz̨an ́krzyzó̇wek, w tym
miesiac̨u do wygrania magiczny kubek oraz bon upominkowy - do realizacji w
Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiaz̨ania czekamy do 15 stycznia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W drugiej połowie grudnia przełom
w nauce, finansach lub w sprawach
urzędowych. Nie pozwól jednak, by
ktoś wykorzystał Twoją lojalność. Po-
zostań przy swoim. Tuż przed świętami
dobra wiadomość od bliskiej Ci osoby. 

Byk 20.04-20.05
Życie osobiste ustabilizuje się, a

wszystkie nieporozumienia uda się wy-
jaśnić. Święta przebiegać więc będą w
bardzo miłym nastroju. Spodziewaj się
wspaniałego gościa. I przypływu go-
tówki.   

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy natłok pilnych spraw, przy-

gotuj się więc na dodatkowe zajęcia.
Niespodzianka w same święta. A tuż po
Nowym Roku krótki wyjazd służbowy.
Zadbaj o zdrowie. 

Rak 22.06-22.07
Końcówka roku będzie należała do

Ciebie. Uda Ci się zrealizować marze-
nia i plany. Pojawi się też propozycja,
na którą czekałaś. Nie zapomnij w
święta o kimś, kto zawsze był Ci od-
dany. Napisz lub zadzwoń. 

Lew 23.07-22.08
Przeżyjesz czas podobny do mio-

dowego miesiąca. Będzie romantycz-
nie, radośnie, szczęśliwie. Nie wracaj
do dawnych urazów. Gwiazdy wróżą
poprawę sytuacji finansowej. Oczekuj
też ciekawego spotkania. 

Panna 23.08-22.09
Masz prawo narzekać na brak

energii. Odpocznij, wybierz się na urlop
lub krótki wyjazd. Nie przesadzaj ze
świątecznymi porządkami. Bliscy spra-
wią Ci prawdziwą niespodziankę pod
choinką.  

Waga 23.09-22.10
Praca zejdzie na drugi plan. Teraz

najważniejsza dla Ciebie będzie ro-
dzina. Ktoś potrzebuje Twojego wspar-
cia. Uważaj na finanse, nie przesadź z
zakupami. Skontroluj serce.

Skorpion 23.10-21.11
W relacjach rodzinnych staraj się

być miła i wyrozumiała. Zbyt duża
dawka krytyki może popsuć kontakty z
dziećmi. Wkrótce poznasz kogoś bar-
dzo interesującego. To może być w syl-
westra. 

Strzelec 22.11-21.12
Romantycznie zapowiada się druga

dekada grudnia. Partner obdarzy Cię
mnóstwem komplementów, ale i złoży
ciekawą propozycję. W pracy spodzie-
waj się premii i ekstra zysków. 

Koziorożec 22.12-19.01
Dokładnie sprawdzaj wszystkie za-

słyszane informacje. Ktoś może nie-
chcący wprowadzić Cię w błąd.
Pomyślnie rozwiążesz pewną służ-
bową sprawę. A w uczuciach bardzo
gorąco.

Wodnik 20.01-18.02
Gwiazdy sprzyjają nowym znajo-

mościom. Możesz poznać kogoś w
czasie świąt lub Nowego Roku. Sko-
rzystaj z zaproszeń do spotkań. Będzie
wspaniały prezent pod choinką. Bliscy
bardzo Cię zaskoczą. 

Ryby 19.02-20.03
Dla Ciebie ważna będzie stabiliza-

cja finansowa. Niewykluczone, że za-
czniesz rozglądać się za lepiej płatną
pracą. W drugiej połowie grudnia
ważne spotkanie towarzyskie. Wrócisz
do dawnych marzeń.

(: (: HUMOR :) :)

Dzieci wybierają zawody akto-
rek, piosenkarzy, strażaków, poli-
cjantów. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi
prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w
roku.

* * *
Spotykają się dwie blondynki i

jedna mówi: 
- Ty, słuchaj, wiesz, że w tym

roku sylwester wypada w piątek?
A na to druga: 
- Kurczę, żeby tylko nie trzynas-

tego!

Składniki: 2 kg karpia, 20 dag
suszonych podgrzybków, cebula,
masło, sól, pieprz, natka pietruszki,
cytryna. 

Sposób przygotowania: Rybę
wypatrosz, pozostawiając głowę  -
usuń jednak oczy i skrzela. Dokład-
nie umyj, osusz, a następnie natrzyj
solą i pieprzem. Włóż do lodówki na
kilka godzin. Grzyby namocz, najle-
piej na całą noc. Ugotuj w tej samej
wodzie, osącz i posiekaj. Cebulę
pokrój w kostkę, podsmaż na łyżce
masła. Dodaj podgrzybki, podsmaż,
podlej odrobiną wody spod grzybów
i duś kilka minut. Dopraw do smaku
solą i pieprzem, wymieszaj. Tak
przygotowanym farszem napełnij
karpia, zepnij wykałaczkami i za-
sznuruj dratwą. Rybę ułóż w bryt-
fannie, polej 4 łyżkami roztopionego
masła, ewentualnie podlej wodą
spod grzybów. Piecz 50 - 60 minut
w 180 stopniach. Podczas piecze-
nia 2 - 3 razy podlewaj powstałym
sosem. Podziel na dzwonka, ude-
koruj natką, podawaj z cząstką cyt-
ryny. 

* * * 
Składniki: 1 kg filetów karpia

(bez ości i skóry), 2,5 litra bulionu
warzywnego lub wody, 1 cebula, 3
ząbki czosnku, 2 jajka, 1 łyżka gęs-
tej śmietany, 1 garść chałki, 1 ły-
żeczka soku z cytryny, 1 garść
rodzynek, 3 - 4 listki laurowe, 5 - 6
kulek ziela angielskiego, szczypta
cukru, sól, biały lub czarny pieprz. 

Sposób przygotowania: Ce-
bulę i czosnek obierz, posiekaj. Fi-
lety 2 - 3 razy zmiel z cebulą,
czosnkiem i chałką. Dodaj sól,
pieprz, sok z cytryny, cukier i śmie-
tanę. Dołóż jajka i rodzynki. Wymie-
szaj. Masę podziel na dwie części.
Każdą zawiń w gazę, formując
rulon. Zwiąż końce. W podłużnym
garnku zagotuj bulion lub posoloną
wodę. Dodaj pieprz, listki laurowe i
ziele angielskie. Włóż rulony, tak by
były zanurzone. Gotuj około go-
dziny. Wyjmij. Gdy przestygną, deli-
katnie odwiń z gazy. Zimną rybę
pokrój w plasterki. Polej sosem ma-
jonezowym. 

Karp trochę inaczejKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Kanapa u lekarza
2. Rodzaj kamizelki
3. W samorządzie wiejskim
4. Obraz, jakich mało 
5. Rodzaj dzianiny
6. Podpowiada w teatrze
7. Przejęzyczenie
8. Skała na posągi

9. Sielanka
10. Miejsce walki
11. Skrzypi w drzwiach
12. Mebel Madeja
13. Łóżko bosmana
14. Farma
15. Imieniny obchodzi 8 I
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HASŁA DO WPISANIA
1. Składane z okazji

jubileuszu
2. Amatorzy zimowych kąpieli
3. Dzień wolny od pracy
4. Pierwszy miesiąc w roku
5. Czas zabaw i balów
6. Śniegu lub deszczu
7. Gregoriański lub

juliański

Rozwiązanie krzyżówki z pizzą po-
wstanie po wpisaniu haseł do dia-
gramu. Nagrodą jest bon na dowolną
pizzę z menu Pizzerii Diabolo w
Osiecznej. Na rozwiązania czekamy do
15 stycznia 2016 r. W poprzednim mie-
siącu hasło brzmiało: Choinki blask.
Poprawne rozwiązanie przesłała i talon
otrzymuje Agnieszka Durowicz z
Osiecznej. Gratulujemy i zapraszamy
po odbiór bonu do Urzędu Miasta i
Gminy w Osiecznej, biuro nr 7.


