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Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1
do 13 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło należy przesłać
pod adresem redakcji lub na e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl (prosimy
podać adres zamieszkania). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi roz-
losujemy nagrodę - niespodziankę. Poprzednie hasło brzmiało: ŚWIĘTA ZRODZINĄ. Nagrodę niespodziankę wylosowała Ewa Jakubowska z Woj-nowic. Gratulujemy! Nagroda do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w
Osiecznej, pokój nr 7. Na rozwiązania czekamy do 10 lutego.

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

W pierwszych dniach lutego będziesz
trochę rozleniwiony i rozkojarzony. Z tego
marazmu wyrwie Cię jednak ktoś, kogo
właśnie poznałeś. Ta znajomośćmoże Ci
przynieść sporo korzyści. W pracy unikaj
konfliktów i nie trać energii na spory.

Byk 20.04-20.05
Coś wTwoim życiu może się zmienić, ale
musisz być bardziej przebojowy.Właśnie
w lutym będziesz podejmował ważne de-
cyzje. Przedyskutuj je z bliskimi. Roz-
ważnie gospodaruj pieniędzmi.

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższych tygodniach będziesz
mieć sporo powodów do zadowolenia. W
pracy czeka Cię dobra atmosfera, a w
domu spokój. Zadbaj jednak o kondycję i
zdrowo się odżywiaj. I zrezygnuj z więk-
szych zakupów.

Rak 22.06-22.07
Zapowiada się dość rozrywkowymiesiąc.
Skorzystaj więc z okazji do spotkań i
zabaw. Gwiazdy wróżą Ci kilka nowych,
ciekawych znajomości. Uważaj jednak co
i komu mówisz.

Lew 23.07-22.08
Stosunki między Tobą, a Twoimi bliskimi
będą ciepłe i serdeczne. Poczujesz, że
nie jesteś sam i możesz liczyć na innych.
Czas więc na rozwiązanie trudnych
spraw. W najbliższych tygodniach po-
prawi się Twoja sytuacja finansowa.

Panna 23.08-22.09
Czas świętowania się skończył, więc
teraz trzeba zmobilizować się do pracy.
Nagle okaże się, że czegoś nie dokoń-
czyłaś, lub o czymś zapomniałaś. Nie
wpadaj w panikę, poradzisz sobie. I poz-
nasz kogoś naprawdę interesującego.

Waga 23.09-22.10
Najbliższy miesiąc sprzyjać będzie przy-
jaźni i miłości. Zwróć uwagę na potrzeby
uczuciowe Twoich bliskich. Spraw by nie
czuli się zepchnięci na dalszy plan. W
sprawach finansowych przyda się nieco
rozwagi. Warto oszczędzać.

Skorpion 23.10-21.11
Nie denerwuj się sytuacją w pracy. Twoja
pozycja nie jest zagrożona, choć mogą
nastąpić pewne zmiany. W rodzinie
czeka Cię pewna niespodzianka. To bę-
dzie dobra wiadomość.

Strzelec 22.11-21.12
Miesiąc zapowiada się pracowicie i nie-
stety często możesz czuć się zmęczony.
Zadbaj więc o relaks i zaplanuj choć kilka
dni wypoczynku. W połowie lutego mo-
żesz liczyć na przypływ gotówki.

Koziorożec 22.12-19.01
Po pracowitym styczniu, luty okaże się
wyjątkowo spokojny. Kto wie, może
nawet znajdziesz czas na krótki urlop. Fi-
nanse pozwolą na spory wydatek. Na
wyjazd zabierz ukochaną osobę.

Wodnik 20.01-18.02
Zacznij dbać o siebie. Zrób zaległe ba-
dania, popraw kondycję, kup sobie coś
ładnego. I rozejrzyj się wokół. Masz na-
prawdę wielu przyjaciół. W karnawale
choć raz wybierzcie się wspólnie na im-
prezę.

Ryby 19.02-20.03
W najbliższych dniach wszystko pójdzie
jak z płatka. Zaskoczysz otoczenie no-
wymi pomysłami i może nawet trochę do-
robisz. Ale pod koniec miesiąca może
być nieco trudniej. Rozważnie gospoda-
ruj więc pieniędzmi.
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koleŜanek

Chłopiec w
słuŜbie króla lub
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NajlŜejszy metal
o symbolu Li

13

12 4
Pierwiastek Fe
- składnik stali

W gwarze my-
śliwych: kozioł,
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W szampańskim nastroju
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- Baco, czy można tu gdzieś kupić
części zamienne do samochodu?
- Zaraz za wioską jest ostry zakręt
nad urwiskiem, a części leżą na
dole.
* * *
- Nauczycielka pyta ucznia:
- Powiedz mi proszę co to jest róż-
niczka?
- Wyniczek odejmowanka.
* * *
- Ale nudna ta sztuka.
- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo się skończyła.

Wygrali

Szampan ma zastrzeżoną
nazwę dla win produkowanych w
Szampanii we Francji. Pozostałe
wina musujące, te które najczę-
ściej stawiamy na stołach, daleko
odbiegają jakością i smakiem od
prawdziwego szampana. Ale i tak
podajemy go w czasie najróżniej-
szych uroczystości i nie wyobra-
żamy sobie toastu bez tych
specyficznych bąbelków.

Szampan pasuje do wszystkich
dań z wyjątkiem zup. Można go
podawać do śniadania, obiadu i

Tak mówi się o udanej zabawie, czy balu. Przed nami jeszcze wielekarnawałowych wieczorów, więc pewnie dobrego nastroju nie za-braknie, ale tym razem napisać chcemy nie o tańcach, a właśnie oszampanie. Co więc o tym trunku wiedzieć powinniśmy i to nieza-leżnie od okazji w jakiej go serwujemy?
deserów. To wino musujące ser-
wować można o każdej porze dnia
i to przed lub po winach białych lub
czerwonych. Nigdy nie podaje się
szampana między innymi winami.

Szampan powinien być
chłodny, ale nie lodowaty. Najlepiej
ochłodzić go do 5-7 stopni. Podaje
się go w wąskich, strzelistych kie-
liszkach o prostych ściankach i na
długiej nóżce lub w kieliszku o
kształcie zwężonego tulipana. Kie-
liszki trzyma się za nóżkę, by nie
ogrzewać ich zawartości, a pije się

powoli. Szampana nalewamy w
dwóch turach, najpierw do 1/4 wy-
sokości kieliszka, a gdy przestanie
się "burzyć" dopełniamy kieliszki
do 2/3 ich wysokości.

Szampana otwieramy tak, by
nie było przy tym "wystrzału”. Nie
potrząsamy więc butelką, a tylko ją
pochylamy i odkręcamy korek w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Pamiętajmy,
że im głośniejsze otwarcie tym
mniej bąbelków. A te przecież po-
tęgują aromat trunku.

Zimowa kołówka z gwiazdko-
wego wydania "Przeglądu" ukry-
wała hasło "Czekamy na śnieg".
Aby wykonać zadanie trzeba było
"przeskakiwać" po trzy literki.
Udało się to wielu naszym czytel-
nikom. Wśród nadawców prawid-
łowych odpowiedzi wylosowaliśmy
zwycięzcę. Nagrodę otrzymuje
Patrycja Raciborska z Drzeczkowa
Odebrać ją można w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej, pokój
7.

Na prośbę czytelników znaleź-
liśmy w fachowych poradnikach
odpowiedź na pytanie, czy zimą
należy bielić drzewka w ogrodach.
Okazuje się, że tak i to najlepiej już
w grudniu, a potem po raz drugi w
lutym. Konary drzew bieli się wap-
nem ogrodniczym. I to nie dlatego,
by zabezpieczyć je przed szkodni-
kami, ale dla ochrony drzew przed
słońcem. Jeśli bowiem w ciągu
dnia drzewa zbyt mocno się na-
grzeją, mogą przedwcześnie pusz-
czać soki. A wtedy, w razie niższej
temperatury, zwłaszcza nocą,
drzewa przemarzają. Natomiast
biel wapna odbija promienie sło-
neczne i zapobiega puszczaniu
soków. Dlatego drzewa na zimę
bielimy, a jeśli zauważymy, że
wapno odpadło lub zostało zdra-
pane przez gryzonie powinniśmy
je uzupełnić. Bielimy całe pnie
drzew i nasady ich konarów.

Bielimy drzewka

KrzyŜówka z niespodzianką


