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Ziemia Piotrkowska

Głosujmy na zawodnika AKS

Magomedmurad Gadżijew, zawodnik AKS Wrestling Team Piotrków
Trybunalski, znalazł się w dwudziestce nominowanych na Najlepszego
Sportowca Polski 2017 w 83. Plebiscycie Przeglądu Sportowego. Zachęcamy do oddawania głosów na piotrkowskiego zapaśnika.

Po raz kolejny czytelnicy Przeglądu Sportowego i widzowie Telewizji Polsat,
wybierają Najlepszego Sportowca Polski 2017. W tym roku w dwudziestce
nominowanych sportowców, znalazł się piotrkowski zapaśnik, Magomedmurad Gadżijew, obecny Wicemistrz Świata oraz Europy w stylu wolnym.
- Murad to wielki wojownik i człowiek o wielkim sercu, który od 2017 roku,
jako zawodnik AKS Madej Wrestling Team, dumnie reprezentuje nasze miasto
na arenie europejskiej i międzynarodowej. Tegoroczne sukcesy Murada
potwierdzają jego sportową klasę, i jak on sam zapewnia, nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa – mówi Michał Jaworski, trener AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski i zachęca do oddawania głosów na reprezentanta naszego
kraju.

Każdy, kto chce oddać swój głos na piotrkowskiego zawodnika może to uczynić
do 5 stycznia 2018 roku za pośrednictwem stron www.plebiscyt.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl (raz na 24 godziny) oraz do 6 stycznia 2018
roku za pomocą sms, wysyłając wiadomość tekstową pod numer Premium
SMS 7232 o treści 4.
Dodatkowo istnieje możliwość głosowania za pomocą kuponów z Przeglądu
Sportowego oraz Faktu (od 23 grudnia 2017 r.).
Szczegóły głosowania w regulaminie na stronie www.plebiscyt.przegladsportowy.pl.

„Ziemi Piotrkowskiej”

Poziomo: 1. Murzynek z wiersza Juliana Tuwima, 6. przepływa
przez Ziębice, 7. płat ryby bez ości, 8. przyczyna nerwic, 9. radziec
ki lotniczy karabin maszynowy, 12. błona fotogra czna, 13. wyraz
z krzyżówki, 14. stromizna, 18. stała posada, 19. smukły, szybki ża
glowiec, 20. zbaczanie z kursu, 21. Diemientjewa lub Lichowcewa,
22. szczelina po piłowaniu.
Pionowo: 2. akcydens informacyjny, 3. można ją klepać, 4. jędza,
zołza, 5. gorczyca polna, 9. grała Jeanne w lmie Ostatnie tango
w Paryżu, 10. państwo ze stratowulkanem Poás, 11. tkanina odcięta
pod ostrym kątem, 15. donosi i odnosi, 16. broń do pchnięć, 17. pre
zydent dla sekretarki prezesa.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (z 23 listopada 2017 r.)
Poziomo: sepia, wodze, Nixon, straż, Banat, otucha, Jacek, Indira,
Ezop, Ujsoły, idea, Szmidt, dryg.
Pionowo: epika, Ilona, Dortmund, szlachar, bajdewind, Noc komety,
toki, najazd, ironia, asysta.

BARAN 21 III - 20 IV
Pierwsza połowa grudnia
zapowiada się znakomicie.
W pracy sukcesy, propozy
cje intratnej współpracy, a dla niektórych
nowe zawodowe wyzwania. W ogóle 
dobry okres na zarobienie większych
pieniędzy, ale trzeba się wokół tego
trochę zakręcić. Nic samo nie przyjdzie.
Byk czeka na wiadomość.

LEW 23 VII - 22 VIII
Jesteś osobą docenianą,
więc poprzeczka wymagań
w tym tygodniu może zno
wu zostać trochę podniesiona, ale  jak
zawsze  poradzisz sobie. Nie zapomi
naj przy tym o uśmiechu dla wszystkich,
dzięki któremu już wiele razy rozłado
wywałeś napięte sytuacje. Jest to szcze
gólnie dobry sposób na Ryby.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Sprawy zawodowe będą się
układały dobrze i w miarę
spokojnie, ale spiętrzenie
obowiązków będzie wymagało wyjątko
wej koncentracji. A Ty żyjesz pospiesz
nie, niedbale i trochę bez planu. Tym
czasem umykające szanse na wyjazd,
dodatkową pracę czy ciekawe spotkanie
mogą się nie powtórzyć. Doceń Barana.

BYK 21 IV - 21 V
Możliwość zawarcia ko
rzystnej transakcji. Staraj
się, by nie przeleciała Ci
koło nosa. Warto będzie się nią zająć,
nawet jeśli dotychczas taka koncepcja
nie wchodziła w rachubę. Czyjaś rada
i częściowa pomoc bardzo Ci się przy
dadzą. Towarzyskie spotkanie u Panny
będzie znakomite.

PANNA 23 VIII - 22 IX
To będzie ciężki okres. Na
gły spór, a później długa
rozmowa, dość nerwowa,
ale prowadząca do uspokojenia napięć
i wyjaśnienia zadrażnień. W końcu tygo
dnia poprawa nastroju i więcej energii do
działania w sprawach, które tą kłótnią się
zaczęły. Zwariowane pomysły Wodnika
traktuj z humorem.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Pamiętaj o Strzelcu i jego
jubileuszowej imprezie. A tu
jeszcze zakupy świąteczne
czas zacząć. Trzeba więc będzie sięgnąć
głęboko do kieszeni, żeby wszystkich za
dowolić. Dla Ciebie też szykuje się jakaś
niespodzianka w pracy. Jakaś nagroda?
Możesz też spotkać się z przychylnością
Ryb.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Tydzień pod znakiem pracy
i jeszcze raz pracy. Sporo
rutynowych i ponadplano
wych obowiązków zawodowych, tro
chę dodatkowych zajęć w domu (święta
tużtuż)  w sumie męczące, choć pełne
satysfakcji dni. Za to wspaniały okres
w życiu osobistym, zwłaszcza razem
z Rybami.

WAGA 23 IX - 23 X
Jakieś komplikacje nanso
we będą wymagały Twojej
zdecydowanej interwencji.
Zejdź więc z obłoków na ziemię i za
cznij działać. Tylko uwaga  nie zadzieraj
po drodze z otoczeniem. Zła passa, na
szczęście, nie potrwa wiecznie. Odczu
jesz to już w następnym tygodniu. Wolny
czas spędź z Bliźniętami.

WODNIK 20 I - 18 II
Czeka Cię sporo ciekawych,
nawet intrygujących prze
żyć. Niestety, równolegle
będą przypominać się szare, codzienne
sprawy i kłopoty związane ze stałym nie
doborem w portfelu. Oswajaj się więc
z myślą, że już za miesiąc nawet jeden
grosz będzie się liczył w domowym bu
dżecie. Wydatki planuj z Rakiem.

RAK 21 VI - 22 VII
Nie nadstawiaj ucha na różne
go rodzaju podszepty i plotki.
Ani Ci to nie przyniesie chwa
ły, ani nie dowiesz się niczego ciekawego.
Za to możesz wplątać się w intrygę, z której
trudno się będzie wyplątać. W dodatku na
dłużej przylgnie do Ciebie opinia osoby
wtykającej nos w cudze sprawy… Unikaj
głównie Wagi.

SKORPION 24 X - 21 XI
Raczej nie zaczynaj w tym
tygodniu realizacji żadnych
ważnych spraw i nie angażuj
się w żadne zawodowe układy. Przecze
kaj ten niezbyt pomyślny okres angażu
jąc się w sprawy domowe, np. planując
zakupy świąteczne. Im wcześniej je zro
bisz, tym lepiej. Dobrym doradcą może
być Lew.

RYBY 19 II - 20 III
Nastroje dość dobre, szcze
gólnie w pierwszej połowie
tygodnia. Spotkania z przyja
ciółmi, długie rozmowy, ciekawe plany.
Podejmiesz pewne zobowiązania trochę
pod wpływem rodziny, trochę pod pre
sją otoczenia. Przy odrobinie mobilizacji
i uporu dasz sobie z nimi radę, Jakiś Skor
pion tęskni za Tobą…

Jeden dobry argument więcej jest
wart niż kilka lepszych. (Tristan Bernard)

Krasnoludki idą przez las. W pewnej chwili widzą, jak wilk napada na Czerwo
nego Kapturka.
– Pomóżmy tej dziewczynce! – mówi jeden z nich.
– Dlaczego? Przecież nie jesteśmy z tej bajki!

