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nasze sprawy
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Ziemia Piotrkowska

„Ziemi Piotrkowskiej”

Poziomo: 1. stolica portugalskiego regionu Alentejo, 6. greckie boginie losu, 7. imię porucznika Colombo, 8. miasto w Podlaskiem,
9. niemiecki historyk sztuki (1850-1932), 12. dawna nazwa Izmiru,
13. imię kanadyjskiej piosenkarki i aktorki, 14. autor Jožina z bažin,
18. z wodorem w amoniaku, 19. wesoła w operetce F. Lehára, 20.
rzymskie bóstwa opiekuńcze ogniska domowego, 21. bojery, 22. ptaki z nagą głową i szyją.
Pionowo: 2. autor Dzieci kapitana Granta, 3. zimne wieczory i…, 4.
miasto rodzinne Mariana Załuckiego, 5. sprawienie komuś przykrości, 9. opera Giuseppe Verdiego, 10. budynek podążający za Słońcem, 11. rzeka nad którą leży Łowecz, 15. pan dziedziczny Waldenburga, 16. sentencja, myśl przewodnia, 17. mały a cieknie.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (z 14 grudnia 2017 r.)
Poziomo: bizon, Albin, Gucwa, Tanew, Pugno, Warhol, Rambo,
comber, Zula, resory, ruch, okurek, Nain.
Pionowo: Isuzu, Oświn, alka prim, cicerone, perszeron, Gomulicki,
owoc, Oleńka, biodro, rżysko.

BARAN 21 III - 20 IV
Początek roku wiele dla
Ciebie obiecuje… Wpadniesz na dobre pomysły i to
spowoduje kilka szczęśliwych posunięć.
Najważniejsze będą dotyczyły Ciebie
oczywiście, choć niektóre będą miały
szersze znaczenie. Chęć załatwienia licznych spraw niech Cię nie sprowadzi na
manowce. W selekcji zamierzeń pomoże
Panna.
BYK 21 IV - 21 V
Nie wszystko wypaliło, nie
z Twojej winy zresztą. Dlatego
powitałeś Nowy Rok z pewnymi obciążeniami i zahamowaniami. Układając plany na bliższą i dalszą przyszłość
bądź jednak optymistą. Już od połowy miesiąca karta może się odmienić. Jeśli w tym
czasie Wodnik zaproponuje wspólną zabawę karnawałową, skorzystaj - warto!

LEW 23 VII - 22 VIII
Na Twojej osobie skupi
się w tych dniach uwaga
kilku osób. Od tego, jak
Cię ocenią, może zależeć wiele. Twój
dobry refleks i błyskotliwe wypowiedzi będą atutem w tej grze. Duże
znaczenie będzie też miała właściwa
postawa kogoś bliskiego spod znaku
Panny. Miej to cały czas w pamięci.
Zadbaj o zdrowie!
PANNA 23 VIII - 22 IX
Zmiany i nowe posunięcia
w bliskim Ci otoczeniu.
Wprawdzie nie będą dotyczyć Ciebie bezpośrednio, ale wpłyną na
pogorszenie atmosfery. Nie uda Ci się zachować spokoju na tyle, na ile byłoby to
Ci potrzebne. Niemniej próbuj nie psuć
nastroju innym swoim złym humorem.
Szczególnie Bliźniętom.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Imponująco wszedłeś w Nowy
Rok. Tylko nie dostań zawrotu głowy od minionych już
sukcesów towarzyskich i zawodowych,
bo możesz przegapić coś istotnego wśród
bieżących spraw. A to może jeszcze w tym
miesiącu przynieść niezbyt miłą niespodziankę. Planowany wyjazd na narty z Bykiem odłóż na luty.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Niepewność wkradła się do
Twoich spraw. Chyba głównie zawodowych i prestiżowych. Co do pracy, Twoje niepokoje są
nieuzasadnione. Sprawy ułożą się po
myśli zainteresowanych stron. Prestiż
trochę ucierpi z jakiejś niespodziewanej
przyczyny czy sytuacji. Rzecz jednak
niebawem się wyjaśni z pomocą Ryb.

WAGA 23 IX - 23 X
Sylwestrowe szaleństwa
nadwyrężyły Twój budżet.
W połowie miesiąca do
kłopotów nansowych dołączą jeszcze
jakieś problemy w urzędach. Musisz opanować zły humor i unikać nerwowych
decyzji. Jest bowiem szansa, że spokojnie wyjdziesz z tych opałów. Bierz pod
uwagę sugestie Koziorożca.

WODNIK 20 I - 18 II
Przelotna znajomość zawarta na jakimś spotkaniu będzie miła, ale nie wróżąca
przyjaźni ani bliższych kontaktów towarzyskich. Szybko bowiem zorientujecie
się, że nie macie wspólnego języka ani
zainteresowań. Ten ktoś po prostu ma
do Ciebie interes stąd to nagłe zainteresowanie. Trzymaj lepiej z Baranem.

RAK 21 VI - 22 VII
Mimo dość skomplikowanej
sytuacji, która wynikła w mijającym tygodniu, lada dzień
dostrzeżesz nowe możliwości do podjęcia
inicjatywy, zarówno w kręgu spraw zawodowych, jak i prywatnych. Jednak każdy krok
będzie wymagał wyczucia i taktownego ustosunkowania się do każdej sprawy. Pamiętasz
o Skorpionie?

SKORPION 24 X - 21 XI
Sprawa najbardziej interesująca Cię w tej chwili będzie
komplikować się pod wieloma względami. Nie będziesz bez winy,
za mało przywiązując uwagi do terminów
i szczegółów. Chyba nie obejdzie się bez
wydatnej pomocy Lwa. A to pociągnie za
sobą zobowiązanie i dowody wdzięczności, a tego nie lubisz.

RYBY 19 II - 20 III
Posunięcie, które w tych dniach
zamierzasz zrobić, wróży powodzeniem. Ktoś życzliwy
zechce Ci pomóc. Jeśli te chęci wydadzą
Ci się nieszczere, szybko zrozumiesz swoją
pomyłkę. Najbliższe dni to właśnie dni dla
przyjaciół. Będą mieli okazję by udowodnić swoją przychylność dla Ciebie i Twoich
spraw. Pamiętaj o Raku.

Najszybciej stawia na nogi zastrzyk
finansowy.
(Jakub Werbiński)

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Twoje plany rozwijać się
będą korzystnie, a sprawy
teraz zorganizowane zaczną
rytmicznie funkcjonować. Satysfakcja tym większa, że to wszystko dzięki
Twojej obrotności i pracowitości. Czyjeś
słowa krytyki nie powinny osłabić Twojej czujności. Strzelec szykuje Ci zaskakującą niespodziankę.

Rozmowa kumpli:
- Wiesz, moja żona ma straszną motywację, żeby schudnąć. Właśnie ukończyła dwutygodniową dietę w trzy godziny.

