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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 do odpowied-
nich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: prze-
gladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Poprzednie hasło brzmiało:
Wszyscy czekamy na zimę. Nagrodę - bon na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wy-
grała Kamila Zadorożna z Osiecznej. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej,
pokój nr 7. Zachęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon
upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania czekamy do 12
stycznia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04Nie martw się niewielkimi kłopo-tami. Wszystko minie do świąt, a tużprzed gwiazdką pojawi się okazja dozarobienia dodatkowych pieniędzy.Pamiętaj, że na znak od Ciebie cze-kają dalsi krewni.
Byk 20.04-20.05Grudzień spędzisz aktywnie i pra-cowicie, ale na początku styczniamożesz liczyć na trochę odpoczynku.Warto na ten czas zaplanowaćchoćby krótki urlop. Święta będą bar-dzo serdeczne i "ciepłe".

Bliźnięta 21.05-21.06Czas byś przestała ciągle po-święcać się dla innych. Zacznij teżżądać, zwłaszcza, że przed świętamibędziesz miała sporo do zrobienia.Pomyśl też o prezencie dla siebie, nietylko dla rodzinki.
Rak 22.06-22.07W najbliższych tygodniachgwiazdy wywróżą Ci sporą dawkęenergii. Żadne trudności nie zatrzy-mają Cię w działaniu. Na pewno za-pewnisz wszystkim niezapomnianeświęta. Spodziewaj się nieoczekiwa-nych gości.
Lew 23.07-22.08To będą wspaniałe dwa tygodnie.Dostaniesz dobre wiadomości i tro-chę dodatkowej gotówki. Ale po świę-tach skontroluj zdrowie, nie lekceważżadnych dolegliwości. I odezwij siędo pewnego Wodnika.
Panna 23.08-22.09Sprawy zawodowe nabiorą roz-pędu. Będziesz miała stałe zatrud-nienie i pewne pieniądze. W sferzeuczuć nieco zawirowań, ale świętamogą wszystko zmienić. Nie przesa-dzaj z porządkami, częściej odpoczy-waj.
Waga 23.09-22.10Ktoś będzie prosił Cię o pomoc wrozwikłaniu jego spraw osobistych.Nie ingeruj zbyt mocno w cudzeżycie. Obok Ciebie pewien Lew,czeka na ważną odpowiedź. Możeczas, by powiedzieć "tak".

Skorpion 23.10-21.11To będą święta w bardzo dużymgronie. Spotkasz członków rodziny, zktórymi dawno się nie widziałeś. Ktośprzypomni Ci o dawnej obietnicy. Wuczuciach gorąco, może właśnie po-dejmiesz decyzję ważną na całeżycie.
Strzelec 22.11-21.12Nie przesadzaj z przygotowaniamido świąt, bo będziesz zbyt zmę-czona, by potem cieszyć się z wol-nych dni. Uważaj też na wydatki. Wstyczniu pieniądze będą Ci bardzopotrzebne.

Koziorożec 22.12-19.01Gwiazdy mówią, że właśnie terazmożesz liczyć na wyjątkowe wspar-cie partnera. Warto więc podjąć de-cyzje, które dotąd wydawały Ci sięzbyt trudne. Może nowa praca? Tużprzed świętami oczekuj wspaniałejwiadomości.
Wodnik 20.01-18.02Najbliższe dni będą naprawdędobre. Bliscy zafundują niespo-dziankę, która sprawi Ci ogromną ra-dość. Ale w połowie stycznia uważajna zdrowie. Pogoda może sprawić,że będziesz musiała na kilka dni po-łożyć się.
Ryby 19.02-20.03Pamiętaj o ważnych datach bli-skich Ci osób. Święta są okazją, byniektórych z nich zaprosić do rodzin-nego stołu. Na początku styczniaoczekuj zmian w pracy, a może takżepodwyżki.
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Siostra pyta Jasia:
- Co tam w pracy?
- W zeszłym tygodniu nasz szef

utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- No jeszcze nic. Ciągle się za-

stanawiamy...
***

W świetlicy wiejskiej trwa spot-
kanie przedwyborcze. Kowalski
mówi do zgromadzonych:

- Chcę was uwolnić od komu-
nizmu, anarchizmu i klerykalizmu!

Na to wstaje starsza kobiecina i
pyta:

- A macie coś na reumatyzm?

Ciekawe

Sałatki

* Boże Narodzenie pojawiło się
w kalendarzu świąt kościelnych już
w IV wieku. Według kalendarza ju-
liańskiego przypada 6 stycznia. W
tym dniu obchodzą je grekokatolicy
i prawosławni. My rozpoczynamy
święta Bożego Narodzenia od Wigi-
lii. Tego dnia czekamy na narodziny
Dzieciątka, które przypadają 25
grudnia. Według Nowego Kodeksu
prawa kanonicznego z 1983 roku, w
Wigilię nie trzeba pościć. Ale i tak
większość z nas nie serwuje tego
dnia potraw mięsnych.

* Wigilijny opłatek jest niesolo-
nym chlebkiem wypiekanym z białej
mąki i wody, oczywiście bez droż-
dży. Dzielimy się nim zanim sią-
dziemy do stołu. Ten zwyczaj nie
jest powszechnie znany na świecie.
W Europie opłatkiem dzielą się tylko
Polacy i Litwini. Ponoć nawet do
Watykanu dzielenie się opłatkiem
wprowadził dopiero papież, Jan
Paweł II.

* W wigilijny wieczór należy zos-
tawić otwarte drzwi do domu i jedno
puste miejsce przy stole. Wiąże się
to z przekonaniem, że w wieczerzy
wezmą też udział duchy przodków.
Aby ich nie urazić trzeba dmuchnąć
na krzesło zanim usiądziemy. Być
może właśnie tam rozgościł się nasz
przybysz z innego świata. A tak w
ogóle to puste miejsce zawsze
czeka na nieoczekiwanego gościa.

przypraw solą i pieprzem. Składniki
połącz w salaterce, udekoruj sosem i
natką. Resztę sosu podaj w sosjerce.

Z buraczkami
Składniki: 8 śledzi w oleju, 4 bu-

raczki, mały por, 4 łyżki majonezu, 2
łyżki musztardy, duża szczypta curry,
sól, pieprz. Przygotowanie: Filety po-
krój. Buraczki dokładnie umyj, każdy
zawiń w folię aluminiową. Piecz 40
minut w temp 200 st. C. Ostudź,
obierz, zetrzyj na tarce. Oprósz solą i
pieprzem. Por oczyść, pokrój w
krążki. Oprósz solą. Majonez wymie-
szaj z musztardą i curry. Na dnie sa-
laterki ułóż warstwę śledzi, posmaruj
łyżką majonezu, na tym ułóż warstwę
buraczków, znów śledzie, majonez i
buraczki. Wierzch sałatki posyp
porem. Wstaw do lodówki.
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Sałatek nie może zabraknąć ani
na wigilijnym stole, ani w same
święta. Podajemy więc trzy prze-
pisy, na bardzo proste, kolorowe i
smaczne sałatki. Warto je zrobić.

Z polędwicą
Składniki: 25 dag polędwicy so-

pockiej, puszka kukurydzy, puszka
groszku, 3 ogórki konserwowe, 5 śli-
wek w occie, 2 jajka na twardo, por,
papryka czerwona, 100 ml majonezu,
sól, pieprz.Przygotowanie: Polędwicę
drobno pokrój. Kukurydzę i groszek
odcedź. Ogórki pokrój w kostkę, ze
śliwek usuń pestki i potnij na cząstki.

Jajka obierz i pokrój na cząstki. Pora
starannie umyj i pokrój w plasterki.
Paprykę opłucz, oczyść z nasion, po-
tnij w paseczki. Wszystkie składniki
wymieszaj z majonezem, przypraw
solą i pieprzem do smaku.

Z warzywami
Składniki: czerwona i żółta pap-

ryka, 1/2 główki sałaty lodowej, 1/4
główki czerwonej kapusty, 3 ogórki
konserwowe, 20 dag szynki. sos: 100
ml majonezu, 3 łyżki jogurtu natural-
nego, łyżka musztardy, sól, pieprz,
natka pietruszki. Przygotowanie:
Papryki oczyść z nasion, umyj i
osusz, potnij na cienkie paski. Sałatę
i kapustę cienko poszatkuj. Ogórki
pokrój w półplasterki, plastry szynki
potnik w kostkę. Zrób sos: majonez
wymieszaj z jogurtem i musztardą,


