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nasze sprawy
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Ziemia Piotrkowska

„Ziemi Piotrkowskiej”

Poziomo: 1. ożywa na żniwach, 6. imię z Libanu, 7. marszałek sejmu w czasach PRL-u, 8. rzeka nad którą leży Ulanów, 9. francuski
pianista i kompozytor (1852-1914), 12. główny przedstawiciel pop-artu, 13. lmowa rola Stallone, 14. mięsna krzyżówka, 18. imię Pogorzelskiej, 19. na nich bujda, 20. posunięcie w grze, 21. niedopałek,
22. miasteczko na Nowej Fundlandii.
Pionowo: 2. tokijska rma samochodowa, 3. Jezioro Siedmiu Wysp,
4. zażywany przez skacowanych, 5. przewodnik, 9. francuski koń
pociągowy, 10. autor Opowiadań o starej Warszawie, 11. awokado
lub liczi, 15. jedna z głównych postaci Potopu, 16. dawna kulsza,
17. ściernisko.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (z 30 listopada 2017 r.)
Poziomo: hucpa, Forum, Ewald, Polar, krzem, etiuda, BASIC,
Huculi, etap, artyzm, imię, skakun, Arct.
Pionowo: utwór, palce, pogoniec, Durandal, kobiecina, zesłaniec,
mech, udręka, używki, Ismena.

BARAN 21 III - 20 IV
Część własnego czasu
trzeba będzie poświęcić
komuś, kto będzie tego
teraz potrzebował. Nie oglądaj się na
wyrazy wdzięczności ani pochwały,
sprawa sama w sobie będzie ważna.
W kręgu zawodowym zaskoczy Cię
jakaś mało prawdopodobna nowina.
Trzymaj z Panną.

LEW 23 VII - 22 VIII
Nowe sprawy, nowe problemy, liczne zajęcia. Wszystko okaże się interesujące
i warte Twojego wysiłku, chociaż tydzień nie zapowiada się pomyślnie. Natkniesz się na sprawę, która może Cię
zniechęcić, ale reszta przeważy i możesz
w sumie na tym zyskać. Rywal spod
znaku Ryb.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Jakaś niedotrzymana obietnica, zapomniane przyrzeczenie czy podobna sprawa
odezwie się teraz z niemałą siłą. Możesz
więc znaleźć się w bardzo niezręcznej
sytuacji. Więc, jeśli jeszcze czas pozwoli, postaraj się temu zapobiec. Załatw
co trzeba. Inaczej - trudno będzie. Przychylny Koziorożec.

BYK 21 IV - 21 V
W najbliższych dniach
Byk powinien być rozważny przy podpisywaniu
wszelkiego rodzaju transakcji i umów.
Projekt, z którym nosisz się już od
dawna, trzeba jeszcze przekonsultować
w gronie fachowych i życzliwych osób.
Wytchnienie w towarzystwie Strzelca.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Nie daj się wciągnąć w różne jałowe gadaniny, z których nic nie wynika, bo czas
ucieka i trzeba mocno uchwycić się szansy, żeby nie wymknęła się z rąk. Choć
będziesz zajęty, pamiętaj o tym, że bliscy
Twemu sercu domownicy będą czekać
na Twoje serdeczne słowo i gesty. Dobre
relacje z Baranem.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Bardzo dużo różnych zajęć.
Niektóre masz zaplanowane od dawna, inne spadną
na Twoje barki dość niespodziewanie.
Nie wzbudzi to Twojego zachwytu, ale
zechcesz załatwić wszystko, bo szybko
dostrzeżesz dobre strony zaistniałej sytuacji. Uważaj na Bliźnięta.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Obiecujący irt. Tylko nie
w miejscu pracy. Lepiej na
spotkaniu imieninowym,
czy podobnej okazji. Aby nie stał się
przelotny, będzie Cię to kosztowało
sporo starań. Może i warto. A zabawa
sylwestrowa tuż-tuż. Trzeba sobie po
cichu przeprowadzić małą kalkulację.
Niepokoi Cię Rak?

WAGA 23 IX - 23 X
Nieporozumienie w pierwszych dniach tygodnia
szybko złagodzone minie bez śladu. Jeśli jednak postąpisz
inaczej możesz mieć popsuty humor
na długo. Na spotkaniu ktoś uruchomi sferę czułości i marzeń. Liczy się
Panna.

WODNIK 20 I - 18 II
W najbliższych dniach na
pierwszym miejscu sprawy
serca. Chociaż robisz wrażenie chłodnego i obojętnego, w rzeczywistości płoniesz niecierpliwością. W tej
sytuacji przywołaj na pomoc zdrowy
rozsądek, gdyż równocześnie sprawy
zawodowe mogą wymknąć Ci się z rąk.
Nieprzychylna Waga.

RAK 21 VI - 22 VII
Kłopoty ze zdrowiem - przemęczenie, brak równowagi,
skłonność do przesady. Później stopniowo przystosujesz się do przyspieszonego, nerwowego rytmu codzienności. Sprawy osobiste na razie pozostają
na uboczu. Ważne są zawodowe, bo teraz
musisz zadbać o przychylność szefa. Solidny znak - Baran.

SKORPION 24 X - 21 XI
Strzeż się wybuchów
zazdrości i komplikacji
związanych z nadmierną
ambicją i zmysłem rywalizacji. Na
szczęście wartki nurt wydarzeń szybko
porwie Cię w wir sensowych działań.
Idzie szansa zaprezentowania swoich
życiowych pasji. Znaki ważne - Bliźnięta Ryby.

RYBY 19 II - 20 III
Tydzień - szczególnie
w drugiej połowie - udanych posunięć i szczęśliwych przypadków. A więc wszystko, co
zamierzasz, będzie miało szanse powodzenia. Warto się pokusić o załatwienie
nawet trudnych spraw. Dla relaksu - rozwiąż krzyżówkę czy sudoku. Trzymaj
z Rakiem.

Pójście na skrót y często w ydłuża
drogę.
(Søren Aabye Kierkegaard)

Mama pyta Jasia:
- Dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla Kasi?
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.

