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HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

!ycie towarzyskie b"dzie dla Ciebie 

ucieczk# przed jesiennymi szaro$ciami. 

Na jednym ze spotka% poznasz kogo$ 
bardzo interesuj#cego. Uwa&aj na zdro-

wie, najlepiej zafunduj sobie badania 

kontrolne.

Byk 20.04-20.05

Wi"cej uwagi nale&y po$wi"ci' bliskim. 

Wys(uchaj ich, porad), je$li mo&esz 

pomó&. W pracy pozb#d) si" zaleg(o$ci, 

bo kilka nieza(atwionych spraw nad 

Tob# wisi. Czekaj na dobr# wiadomo$'.
Bli!ni"ta 21.05-21.06

Przejdziesz przez ten miesi#c z u$mie-

chem na ustach. Wreszcie min# rozterki 

jakie towarzyszy(y Ci przez ostatnie 

dni. W pracy czeka na Ciebie nieco 

zmian, ale b"d# si" wi#za' z lepszymi 

zarobkami. 

Rak 22.06-22.07

Pocz#tek grudnia mo&e na Raki dzia(a' 
depresyjnie. Dlatego wykorzystaj drug# 
dekad" miesi#ca na za(atwienie trud-

niejszych spraw. A w $wi"ta oddaj si" 
ju& tylko wypoczynkowi. Finanse b"d# 
nieco lepsze.

Lew 23.07-22.08

Powiniene$ si" wyciszy' i nie spiera' z 

partnerem o drobiazgi. Przed Tob# teraz 

wa&ne decyzje dotycz#ce pracy. Mo&e 

trzeba b"dzie zmieni' zawód lub praco-

dawc". Po$wi"' troch" czasu na wypo-

czynek i sport. Finanse w normie.

Panna 23.08-22.09

Teraz nadchodzi dobry czas na wszelkie 

pocz#tki. Mo&esz wi"c zacz#' interesy, 

albo nowy projekt w pracy lub zmieni' 
tryb &ycia na zdrowszy. W drugiej po(o-

wie miesi#ca zaskocz# Ci" romantyczne 

nuty. Poprawa finansów.

Waga 23.09-22.10

Dobra passa w &yciu osobistym i towa-

rzyskim. By' mo&e w(a$nie teraz po-

znasz swoj# drug# po(ow". A w ma(&e%-
stwie powrót romantyzmu. Niestety, dla 

kariery troch" gorsza koniunktura. Ale 

rób swoje, b"dzie dobrze.

Skorpion 23.10-21.11

Trzeba wzi#' si" za powa&ne sprawy-

zwi#zane z domem. Do Ciebie b"dzie 

nale&e' ostatnie zdanie, ale pami"taj by 

wszystko przedyskutowa' z bliskimi. 

Zaplanuj na grudzie% cho' kilka dni 

urlopu. Finanse na to pozwol#.
Strzelec 22.11-21.12

Dobrym nastrojem zarazisz partnera i 

przyjació(. Wykorzystaj to na pogaw"d-

ki i towarzyskie spotkania. Odezwij si" 
te& do zakochanego Raka. I koniecznie 

skontroluj zdrowie, co$ mo&e "ode-

zwa'" si" w organizmie.

Kozioro#ec 22.12-19.01

Je$li jeste$ niezadowolony z tego co 

masz, to by' mo&e &#dasz zbyt wiele. 

Naucz si" cieszy' z codziennych sukce-

sów. A w(a$nie takie s# teraz przed 

Tob#. Nie zaniedbuj te& partnera.

Wodnik 20.01-18.02

Mo&e czas dopu$ci' partnera do swoich 

sekretów i otworzy' przed nim serce. W 

ten sposób sprawdzisz jak bardzo jeste$ 
dla niego wa&na. Troch" ogranicz do-

datkowe zaj"cia w pracy.

Ryby 19.02-20.03

Gwiady mówi# o drobnych nieporozu-

mieniach z partnerem. Trzeba koniecz-

nie rozwi#za' je przed $wi"tami, by do 

wigilijnego sto(u usi#$' w zgodzie i 

harmonii. Oszcz"dzaj pieni#dze.

   Rozwi#zanie powstanie po przenie-
sieniu liter oznaczonych cyframi od 1 
do 20 do odpowiednich kratek obok 
krzy&ówki. Prawid(owe has(o nale&y 
przes(a' pod adresem redakcji lub na 
e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl. 
W$ród nadawców prawid(owych od-
powiedzi rozlosujemy nagrod" - nie-
spodziank". Poprzednie has(o krzy-
&ówki brzmia(o: PRZED NAMI 
Z*OTA JESIE+. Nagrod" niespo-
dziank" wylosowa( Zbigniew Bujak, 

Wojnowice 19. Gratulujemy! Nagro-
da do odbioru w Urz"dzie Miasta i 
Gminy w Osiecznej, pokój nr 9A. Na 
rozwi#zania czekamy do 10 grudnia.
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Po otrzymaniu wyp(aty pracownik 
mówi do kasjerki:
- Dosta!em 200 z! za ma!o!
- A jak w zesz!ym miesi"cu dosta! pan 
200 z! za du#o to pan milcza!!
- No wie pani, jedn" pomy!k$ mo#na 
przemilcze%, ale dwie to przesada!

* * *
Dyrektor wchodzi do biura i widzi, 
jak urz"dnik ca(uje sekretark".
- Czy ja panu za to p!ac$? - z!o&ci si$  
- Ale# sk"d ja to robi$ za darmo!

* * *
- Mamo - prosi Ja$ - daj mi na lody.
- Mowy nie ma! Od lodów psuj" si$ 
z$by. Niech ci tatu& da. 

Buraki wzmacniaj#

   Niewiele osób jednak wie, &e wa-
rzywo to zawiera równie& wiele cen-
nych minera(ów, przede wszystkim 
wap%, potas i magnez, a tak&e &elazo 
i kobalt, pierwiastki konieczne do 
tworzenia czerwonych cia(ek krwi. 
Buraki dzia(aj# przeciwnowotworo-
wo, pomagaj# te& osobom zagro&o-
nym anemi# i osteoporoz#. Ju& cho'-
by z tych powodów powinny by' po-
dawane i to zarówno dzieciom, jak i 
doros(ym.
      Dzieci mog# pi' warzywny sy-
rop. Du&y burak nale&y oczy$ci', wy-
dr#&y' w nim otwór i do dziury wsy-
pa' trzy (y&ki cukru. Wstawi' do na-
grzanego piekarnika i poczeka' a& 
cukier si" rozpu$ci. Kiedy wewn#trz 
buraka powstanie syrop bez prze-
szkód podawa' go mo&na dzieciom. 
Nie tylko b"dzie smakowa(. ale 
wzmocni organizm.
   Je&eli kto$ ma uporczyw# chrypk" 
powinien pi' syrop z buraków. W 
tym celu wystarczy umy' i obra' trzy 
buraki. Potem zetrze' je na tarce, a 
po kilkunastu minutach odcisn#' sok 

Buraki pojawiaj$ si" na sto%ach w ka#dym domu. Cenione s$ 
przede wszystkim z powodu swoich walorów smakowych. 

Sprzedam mieszkanie z 

wyposa#eniem - 54m - Leszno.

Zdj"cia: www.065.pl/mieszkanie

Kontakt: 0 607 400 516

OG&OSZENIA DROBNE

   Ju# dzi' podajemy dwa prze-
pisy na wigilijne potrawy. S$ 
tak proste, #e dania mo#na zro-
bi( w przeddzie) a potem po-
stawi( je na 'wi$tecznym stole.
    Najpierw sa%atka z ziemniaków, 
któr# podaje si" do $ledzi. Do jej 
przygotowania potrzeba 1 kilogram 
ziemniaków, pó( kilograma ogórków 
kiszonych, 3 cebule, szklanka majo-
nezu, sól, pieprz. Ziemniaki nale&y 
ugotowa' i pokroi' w kostk". Doda' 
do nich pokrojone w kostk" ogórki 
bez skórki oraz drobno pokrojon# 
cebul". Wszystko posoli' i przypra-
wi' pieprzem. Doda' majonez i deli-
katnie wymiesza'. Sa(atka powinna 
by' pikantna i kwa$na. Najlepiej 
przygotowa' j# dzie% przed Wigili# i  
przechowa' w lodówce.
   Drugi przepis to pomys( na kuti" z 

bezami. Jedna z naszych czytelni-
czek zast#pi(a pszenic" bezami i 
stworzy(a wspania(# potraw". Do jej 
przygotowania potrzeba: 0,5 kg 
maku, 0,5 kg bakalii, 0,5 szklanki 
miodu. Mak  zala' trzeba wrz#tkiem i 
zostawi' na noc. Odcedzi', skr"ci' w 
maszynce. Do maku doda' bakalie, 
miód i lekko podgrza'. Na dno pu-
charków u(o&y' bezy, przykry' war-
stw# masy makowej, znów po(o&y' 
bezy i warstw" maku. Udekorowa' 
bit# $mietan#.
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$wi#teczne
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przez czyst# $ciereczk". Taki sok do-
brze jest lekko podgrza' i pi' ma(ymi 
porcjami, przetrzymuj#c ka&dy (yk w 
ustach przez kilkana$cie sekund. Sok 
z buraków poleca si" równie& rekon-
walescentom.


