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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 12 do
odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem re-
dakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy podać adres zamiesz-
kania). Poprzednie hasło brzmiało: ZACHĘCAMY DO SPACERÓW. Nagrodę - bon
na zabieg kosmetyczny w Gabinecie Urody "Styl" wygrała Anastazja Bartkowiak zGrodziska. Bon do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój nr 7. Za-
chęcamy do przesyłania rozwiązań krzyżówek, w tym miesiącu do wygrania bon
upominkowy - również do realizacji w Gabinecie Urody "Styl". Na rozwiązania cze-
kamy do 12 grudnia.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Prawie przez cały grudzień bę-
dziesz czuła zadowolenie i satysfak-
cję. W tym czasie możesz więc
podejmować nowe zadania i plano-
wać zmiany na przyszłość. Uważaj
jednak, by nie złamać komuś serca.Byk 20.04-20.05

Niespodziewany obrót wydarzeń
może postawić Cię w niezręcznej sy-
tuacji. Będziesz musiała zdecydować
się, co jest ważniejsze: kariera czy lo-
jalność wobec koleżanki. W spra-
wach sercowych trochę
rozczarowań, ale ktoś bardzo za
Tobą tęskni.Bliźnięta 21.05-21.06

Jeśli skomplikują się relacje part-
nerskie, to nie z Twojej winy. Komuś
może na tym zależeć, więc uważaj co
i do kogo mówisz. W pracy zyskasz
większą niezależność, może również
finansową. Rak 22.06-22.07

Dawno nie miałeś tak spokojnego
czasu na dobry interes. Może więc
warto skusić los i zaryzykować — coś
kupić, gdzieś wyjechać? W sprawach
miłosnych pozwól sobie na więcej
szaleństwa.Lew 23.07-22.08

Trochę wpadłaś w codzienną ru-
tynę, zwłaszcza w pracy. Zaproponuj
jakieś zmiany, lub nowy projekt za-
kładowy. To ci się opłaci, także z po-
wodów finansowych. W domu
partner stanie się bardziej podejrzliwy
i zazdrosny.Panna 23.08-22.09

Niezależność i swoboda to dla
Ciebie sprawy wielkiej wagi, ale cza-
sem warto pójść na ustępstwa.
Zwłaszcza w związku. W sprawach fi-
nansowych dużo lepiej. Będziesz
miała głowę do zarobienia pieniędzy.Waga 23.09-22.10

Ktoś poprosi Cię o pomoc i to bę-
dzie okazja, by spłacić pewien dług
wdzięczności. Poczujesz się z tym
bardzo dobrze. Pod koniec miesiąca
możesz liczyć na bardzo miłe spot-
kanie i niezwykły wieczór wspom-
nień. Skorpion 23.10-21.11

Możliwe rozczarowania i to za-
równo w sprawach sercowych, jak i
zawodowych. Pamiętaj jednak, by
pieniądze nie przysłoniły Ci uczuć.
Pod koniec miesiąca usłyszysz dobre
wiadomości, przyniosą Ci je najbliżsi.Strzelec 22.11-21.12

Gwiazdy mówią, że będziesz się
cieszyć powodzeniem. Do niektórych
propozycji podchodź jednak z dys-
tansem. Pamiętaj, że na pewno nie
zawiodą Cię starzy przyjaciele. I
oczekuj przepływu gotówki. Może
wygranej?Koziorożec 22.12-19.01

Na horyzoncie zastrzyk gotówki,
o którym wcześniej nie marzyłeś.
Czas więc na zmianę nastroju. Może
warto z kimś bliskim wybrać się na je-
sienny urlop. Oczekuj ważnej prze-
syłki. Wodnik 20.01-18.02

Zawierucha, która targała Twoimi
uczuciami, uciszy się pod koniec mie-
siąca. Będziesz mogła wszystko
przemyśleć jeszcze raz. Dobrze, gdy-
byś odpoczęła przez kilka dni. Zapla-
nuj chociaż krótki urlop.Ryby 19.02-20.03

To dobry czas na wspólne, ro-
dzinne i partnerskie decyzje. A samo-
tne Ryby mogą liczyć na przyjaciół.
Zapowiadają się zmiany w pracy,
może awans i podwyżka. Skontroluj
zdrowie.
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KrzyŜówkaz nagrodami

Podczas meczu piłkarskiego
siedzącego na trybunach malucha
zagaduje mężczyzna:

- Przyszedłeś sam?
- Tak.
- Stać cię było na bilet? Jest

drogi.
- Ale nie, tata kupił.
- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu.* * *
Na lekcji języka polskiego nau-

czycielka pyta Jasia:
- Jasiu, kim chciałbyś być w

przyszłości?
- Żyrafą, żeby mnie tata nie

mógł targać z uszy.

Sól i kapusta
w innej roli

Ryby na kilka sposobów
Sandacz w białym sosie
Składniki: 4 dzwonka sandacza,

sól, po jednej szkl. bulionu śmietanki,
i białego wytrawnego wina, pieprz,
sok z 1 cytryny, 1 obrana cebula, 1
żółtko. Sposób przygotowania: rybę
opłucz, przypraw. Skrop sokiem z
cytryny. Ułóż w brytfance. Bulion za-
gotuj z winem i cebulą. Połową wy-
waru podlej rybę i piecz 10 minut w
temperaturze 200 st. Resztę wywaru
(bez cebuli) zmiksuj z żółtkiem i
śmietanką. Zagotuj. Przypraw solą i
pieprzem. Ryby polej sosem.

Karp na słodko
Składniki: 4 dzwonki karpia,1

seler, 2 cebule, skórka z cytryny, pół
szkl. czerwonego wina,1 szkl. ciem-
nego piwa, 2 łyżki cukru, sól,1 łyżka
powideł, po 5 dag piernika, posieka-
nych migdałów i rodzynek. Sposób
przygotowania: Warzywa obierz, po-
krój. Dodaj skórkę cytrynową i rybę.
Zalej winem i 100 ml wody. Posól.
Gotuj 20 min. Wyjmij karpia. Wywar
przecedź. Połącz z piwem, cukrem,
powidłami, pokruszonym piernikiem
i bakaliami. Gotuj 15 min. Polej rybę.

Okłady z gorącej soli najsku-teczniejsze są przy bólach mięś-
niowych, ale ulgę przyniosą także,
gdy ból towarzyszy zapaleniu
zatok lub pęcherza.

Jak najgrubszą sól (ok. 25 dag)
mocno podgrzej w garnku, wysyp
na środek bawełnianej ścierki i
zwiń w "kulkę". Na bolące miejsce
połóż złożony na czworo ręcznik,a
na niego okład z soli. W miarę jak
będzie stygł, usuwaj kolejne
warstwy ręcznika. Na koniec połóż
ściereczkę bezpośrednio na skó-
rze. Tę samą sól można użyć kilka
razy.Okłady z liści białej kapusty
łagodzą dolegliwości towarzy-
szące kontuzjom. Zmniejszają
opuchliznę oraz zasinienia.
Chwalą je też sobie mamy kar-
miące.

Schłodzone w lodówce ( nie w
zamrażalniku!) liście rozbij delikat-
nie tłuczkiem do mięsa tak, by pu-
ściły sok. Przyłóż na obrzęknięte
miejsce lub obolałe piersi, przykryj
folią i obandażuj. Co pół godziny
zmieniaj okład na świeży.

Wkrótce święta i na naszych stołach królować będą ryby. Już dziśpodajemy trzy przepisy na wigilijne potrawy z ryb. Warto je przyrzą-dzić i zaskoczyć pysznościami rodzinkę przy stole.

Sałatka śledziowa z fasolą
Składniki: 2 szklanki ugotowanej

(ale nie rozgotowanej!) drobnej per-
łowej fasoli, 3-4 ziemniaki ugoto-
wane w mundurkach, 4 filety z
matiasa, 2 średniej wielkości cebule,
sok z cytryny, po 2-3 łyżki oleju i po-
siekanego szczypiorku, trochę su-
szonego cząbru, pieprz, sól. Sposób
przygotowania: Fasolę posypać
startym na proszek cząbrem, skro-
pić olejem. Cebulę pokroić w kostkę,
skropić sokiem z cytryny, oprószyć
solą i pieprzem. Ziemniaki obrać,
pokroić w kostkę, skropić olejem. Fi-
lety pokroić w kostkę. Wrzucić
wszystko do salaterki, polać resztą
oleju, wymieszać, przykryć folią i na
2-3 godz. wstawić do lodówki. Przed
podaniem posypać szczypiorkiem.


