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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 14 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamiesz-
kania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę -
niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało:WKRÓTCE PRZYJDZIE ZIMA. Nagrodę
niespodziankę wylosowała Daria Scholtz z Osiecznej. Gratulujemy! Nagroda do
odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 stycznia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Druga połowa grudnia będzie dla Ciebie
bardzo szczęśliwa. W święta możesz li-
czyć na prawdziwą niespodziankę, która
Cię na pewno ucieszy. Nie przesadź jed-
nak z wydatkami.Aw styczniu trochę od-
pocznij.

Byk 20.04-20.05
Te święta będą wyjątkowe. Do domu
zjadą wszyscy bliscy, a być może dawno
niewidziani członkowie rodziny. Przeży-
jesz wiele miłych chwil. Ale już w pierw-
szych dniach stycznia będzie więcej
pracy. Przygotuj się na wysiłek.

Bliźnięta 21.05-21.06
Tuż przed świętami dowiesz się o nowej
propozycji zawodowej. Przedyskutuj ją z
bliskimi. Oczekuj miłych prezentów pod
choinką i udanego Sylwestra. A w poło-
wie stycznia dobrej wiadomości.

Rak 22.06-22.07
Odłóż na później wszystkie niezałatwione
sprawy. Teraz myśl tylko o świętach i o
tym, że spotkasz się z ukochanymi. I za-
proś kogoś kto od dawna czeka na znak
od Ciebie. W styczniu zaplanuj urlop.

Lew 23.07-22.08
Masz szansę podbić czyjeś serce. Kto
wie, czy swojej wybranki nie spotkasz w
czasie świąt lub na karnawałowej zaba-
wie. Korzystaj więc z każdego zaprosze-
nia. Między świętami, a Nowym Rokiem
oczekuj pewnej ważnej przesyłki.

Panna 23.08-22.09
Wdrugi dzień świąt odwiedzą Cięmili go-
ście. Będziesz szczęśliwa. Jeszcze
przed Nowym Rokiem wyjedź na dwa,
trzy dni i oderwij się od obowiązków. W
styczniu czekają Cię nowe. Koniecznie
skontroluj zdrowie.

Waga 23.09-22.10
Jest Ci smutno? Baw się przez cały kar-
nawał, a zapomnisz o złych rzeczach. A
ważne sprawy załatwiaj osobiście. W
święta złóż wizytę rodzinie, oni czekają
na to już drugi rok. Zdrowie i finanse w
normie.

Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdka sprawi Ci naprawdę wiele ra-
dości. Dostaniesz prezent, o którym ma-
rzyłeś. I spotkasz kogoś z kim łączyło Cię
uczucie przed wieloma laty. Będzie
okazja do wspomnień

Strzelec 22.11-21.12
Pamiętaj, by porządkowania i przygoto-
wania do świąt nie odkładać na ostatni ty-
dzień. Nie warto być tak bardzo
zmęczonym, kiedy siada się do wigilij-
nego stołu. A będzie w tym roku u Ciebie
sporo gości. Kup więcej prezentów.

Koziorożec 22.12-19.01
Święta będą bardzo spokojne. Ale sty-
czeń zapowiada się nerwowo, zwłaszcza
w pracy. Licz się z nadgodzinami i wyjaz-
dem służbowym. Może za to być na-
groda lub podwyżka.

Wodnik 20.01-18.02
Wświęta zapomnij o pracy i problemach.
Odpoczywaj, spotykaj się z rodziną, za-
proś przyjaciół. Gwiazdy wróżą Ci jakąś
nieoczekiwaną sytuację. Może to będzie
wygrana albo wyjazd, lub ciekawa pro-
pozycja towarzyska?

Ryby 19.02-20.03
Najbliższe dni zapowiadają się trochę
trudne. Będzie się to wiązało z wiadomo-
ściami, jakie przekażą Ci bliscy. Ale
wszystko skończy się dobrze. Przy świą-
tecznym stole wyjaśnijcie sobie nieporo-
zumienia. Dostaniesz też wspaniały
prezent.
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Świąteczne przepisy
(: (: HUMOR :) :)

KrzyŜówka świąteczna

Magicznebakalie

Już dziś podajemy dwa prze-pisy na wigilijne potrawy. Są takproste, że dania można zrobić wprzeddzień a potem postawić jena świątecznym stole.
Najpierw sałatka z ziemnia-ków, którą podaje się do śledzi. Do

jej przygotowania potrzeba 1 kilo-
gram ziemniaków, pół kilograma
ogórków kiszonych, 3 cebule,
szklanka majonezu, sól, pieprz.
Ziemniaki należy ugotować i pokroić
w kostkę. Dodać do nich pokrojone
w kostkę ogórki bez skórki oraz
drobno pokrojoną cebulę. Wszystko
posolić i przyprawić pieprzem.
Dodać majonez i delikatnie wymie-
szać. Sałatka powinna być pikantna

i kwaśna. Najlepiej przygotować ją
dzień przedWigilią i przechowywać
w lodówce.

Drugi przepis to pomysł nakutię z bezami. Jedna z naszych
czytelniczek zastąpiła pszenicę
bezami i stworzyła wspaniały deser.
Do jej przygotowania potrzeba: 0,5
kg maku, 0,5 kg bakalii, 0,5 szklanki
miodu. Mak zalać trzeba wrzątkiem
i zostawić na noc. Odcedzić, skrę-
cić w maszynce. Do maku dodać
bakalie, miód i lekko podgrzać. Na
dno pucharków ułożyć bezy, przy-
kryć warstwą masy makowej, znów
położyć bezy i warstwę maku. Ude-
korować bitą śmietaną.

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś? W lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze
nigdy nie wracałem tak późno z
Sylwestra.

* * *
WWigilię chłop jedzie furmanką, aobok biegnie pies. Ponieważ końidzie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz to bę-
dziesz szedł piechotą - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń
mówił - dziwi się się chłop.
- Ja też - mówi pies.

Na świątecznym stole nie może
zabraknąć bakalii, ponieważ:
- Daktyle to symbol radości. Po-
prawiają nastrój, a daktylowy kom-
pot jest zastrzykiem energii i
znakomicie gasi pragnienie.
- Figi oznaczają zasobność, dosta-
tek i spokój. Ułatwiają trawienie.
- Mak jest prastarym symbolem
płodności. Zapewnia też kolorowe
i spokojne sny.
- Migdały są znakiem odrodzenia
życia.
- Morele przeciwdziałają zmęcze-
niu i ułatwiają trawienie.
- Sezamowe ziarenka są boską
przyprawą i zapewniają dobrobyt.
Znakomicie likwidują niestrawno-
ści.
- Rodzynki rozweselają panie, a
każdemu regulują przemianę ma-
terii.Ryby lepiejsmakują

* Przygotowując śledzie w
śmietanie, warto wiedzieć, że
śmietana będzie dużo smaczniej-
sza, jeśli doprawimy ją łyżeczką
niezbyt ostrej musztardy i ugoto-
wanym roztartym żółtkiem.

* Zdaniem smakoszy umytego
karpia należy gotować razem z
łuskami. Ponieważ dzięki nim ryba
nabiera delikatnego smaku.

* Kawałek korzenia imbiru do-
dajmy do wywaru, w którym, gotuje
się ryba zneutralizuje nieprzy-
jemny zapach rozchodzący się po
mieszkaniu.

* Ryba ładnie się zrumieni, jeśli
przed smażeniem osuszymy ją w
ściereczce.

* Filety z mrożonej ryby nie roz-
padną się, jeśli przed smażeniem
skropimy je sokiem z cytryny.

* Smażona ryba będzie smacz-
niejsza, gdy przedtem namoczymy
ją w mleku.
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