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Ziemia Piotrkowska

„Ziemi Piotrkowskiej”

Poziomo: 1. czeski skoczek narciarski, 6. bulgocząca woda, 7. frant,
spryciarz, 8. nieziszczalne marzenie, 9. pas skoszonej trawy, 12.
przy łóżeczku malucha, 13. postać, którą odtwarzał Guy Williams,
14. szczyt górski, 18. harcerz lub strażak ochotnik, 19. dawne czasopismo komputerowe, 20. jęczmienna lub karto ana, 21. angielskie
ziele, 22. rodzinne miasto W. Biniendy.
Pionowo: 2. mały okręt wojenny, 3. narzędzie rzeźbiarza, 4. szybka
jazda, 5. niewielkie miasto w Świętokrzyskiem, 9. próbka tego co ma
nastąpić, 10. czyrak gromadny, 11. prawy dopływ Desny, 15. miejsce
bitwy wojsk generała I. Prądzyńskiego, 16. mały pies pokojowy, 17.
potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej założonej
w Poznaniu.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (z 7 grudnia 2017 r.)
Poziomo: Bambo, Oława, let, stres, SzKAS, klisza, hasło, skarpa,
etat, kliper, dryf, Jelena, rzaz.
Pionowo: a sz, bieda, kłótnica, świerzop, Schneider, Kostaryka,
skos, kelner, rapier, Adrian.

BARAN 21 III - 20 IV
Zarysowuje się korzystna
zmiana niektórych spraw.
Jakieś spiskowanie za Twoimi plecami nie powinno Cię wcale obchodzić, bo spełznie na niczym. Dziwne
projekty, z którymi Waga przyjdzie do
Ciebie możesz spokojnie odrzucić, bo nie
będą miały większej wartości, a nawet
sensu.

LEW 23 VII - 22 VIII
Natra sz na niespodziewaną trudność przy załatwianiu
czegoś ważnego. Trzeba będzie przyjąć inną taktykę od zamierzonej. Weź pod uwagę i tę ewentualność, że
ktoś współpracujący z Tobą, tym razem
nie zechce pomóc. Będzie miał po prostu
inne zadnie. Poradź się Barana.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Ciepłe słowo skierowane
do kogoś mało lubianego,
a często spotykanego sprawi, że atmosfera poprawi się w sposób
widoczny. Może wreszcie zrozumiesz, że
jest to droga do ułożenia poprawnych stosunków. Zyskasz przy okazji w oczach
otoczenia. Rozmowa z Koziorożcem nie
przebiegnie łatwo.

BYK 21 IV - 21 V
Kontakty i rozmowy będą
ożywione, ale niektóre poruszone sprawy wywołają
Twoje zdziwienie. Dopiero po jakimś
czasie nadarzy się okazja do zrozumienia, w czym rzecz. Nie usatysfakcjonuje
Cię to jednak dostatecznie. Spróbuj zaaranżować spotkanie z drugim Bykiem,
którego rozsądek może wyjaśnić Twoje
wątpliwości.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Z dnia na dzień zajdą pewne
zmiany w Twoich układach
towarzyskich. Nowe twarze, nowe tematy do rozmowy. Trzeba
się będzie zadeklarować na rzecz tych
układów. Nie trzeba spieszyć się z decyzją, bowiem obecna konstelacja jeszcze
ponownie ulegnie zmianie i to już niedługo. Przyjazny znak - Strzelec.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Niedawno okazana komuś
życzliwość zacznie teraz
procentować. Zresztą ku
Twemu zdziwieniu, bo wszystko może
rozwinąć się w nieoczekiwanym kierunku. Interesujące zaproszenie od Bliźniąt!
Nie komplikuj sobie życia wykrętami.
Będą chciały rzeczywiście ugościć Cię
w święta, więc nie odmawiaj.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Rozmowa przeprowadzona
w tych dniach powinna Ci
wiele dać. Zrozumiesz dotychczas niejasne sprawy i czyjeś zachowanie. Taka sytuacja powinna Ci ułatwić
dalsze postępowanie. Może nawet zdobędziesz się na zrobienie kroku, przed
którym dotychczas się wzbraniasz. Lew
jest innego zdania.

WAGA 23 IX - 23 X
Plany na najbliższe dni nie
będą łatwe do realizacji,
albowiem ktoś zechce za
Ciebie podjąć niektóre decyzje, a to się
Tobie nie spodoba. Trudno więc będzie
uniknąć kon iktu, a w okresie świątecznym nie czas na kłótnie i spory. Druga
strona może tylko zaognić sytuację. Unikaj Raka.

WODNIK 20 I - 18 II
Tydzień udanych posunięć,
interesujących sytuacji, ciekawych rozmów. Twoja osoba będzie w centrum uwagi na spotkaniu,
które w tych dniach Cię czeka. Nie zrób
zawodu tym, którzy liczą, że sprostasz
zadaniu. Bliska Ci Waga szczególnie
wiele będzie oczekiwała po Tobie…

RAK 21 VI - 22 VII
Ciekawa sytuacja. Ważne
sprawy będą pilić a tu nieoczekiwanie Twoje myśli skupią się
na jednej nowej osobie, pod której urokiem
i wpływem zechcesz pozostać jak najdłużej.
Musisz, mimo wszystko, na tyle umiejętnie
gospodarować czasem, by co istotne też było
przez Ciebie wzięte pod uwagę. Nie licz na
Skorpiona.

SKORPION 24 X - 21 XI
Trzeba będzie działać całkiem
konkretnie, żadne błahostki
ani przypuszczenia nie powinny wchodzić teraz w rachubę. Sprawa,
którą jeszcze przed końcem roku zechcesz
przeprowadzić, będzie poważna. Jeśli
dojdzie tymczasem do nieporozumienia,
postępuj konsekwentnie mimo niezadowolenia Panny.

RYBY 19 II - 20 III
Nadchodzące dni przyniosą
kilka niespodziewanych sytuacji. Od Ciebie będzie zależało, jak sprawy potoczą się dalej. Miej
więc oczy otwarte i nie przegap niczego,
co można by wykorzystać ku Twojej wygodzie. Bo to właśnie będzie ważne. Nie
rób scen zazdrości Bliźniętom.

Do jednych los się uśmiecha, z innych
się śmieje.
(Tadeusz Maryniak)

Synek pyta ojca: - Tato, czy to prawda, co mówiła wczoraj pani
Kowalska, że ludzie pochodzą od małpy?
- Być może, synku, nie znam rodziny pani Kowalskiej...

