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nasze sprawy
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Ziemia Piotrkowska

„Ziemi Piotrkowskiej”

Poziomo: 1. maluch ze świnką, 6. żółto-czarny ptak, 7. tłum, gromada, 8. łykany przy prześwietlaniu przewodu pokarmowego, 9. powieść Teodora Tomasza Jeża, 12. żółtodziób, 13. blade twarze, 14.
miasto rodzinne Otto Lilienthala, 18. odcisk kół lub nóg, 19. ignorant, dyletant, 20. roślina ozdobna, 21. u wejścia do ogrodu, 22. imię
aktora stujednolatka.
Pionowo: 2. japońska forma poetycka, 3. honorowy tytuł rabinów,
4. król Kambodży, 5. park i ulica w Warszawie, 9. roślina pływająca,
10. norweskie miasto z Muzeum Konserw, 11. ryba z Missisipi, 15.
wychodzi z siebie, 16. wyspy u brzegów Norwegii, 17. jedna z ryb
konsumpcyjnych.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (z 21 grudnia 2017 r.)
Poziomo: Janda, ukrop, lut, miraż, pokos, nocnik, Zorro, wierch,
druh, Bajtek, mąka, piment, Koło.
Pionowo: awizo, dłuto, mknięcie, Połaniec, przedsmak, karbunkuł,
Snow, Iganie, ratler, Hakata.

BARAN 21 III - 20 IV
Rozpoczęte na przełomie
roku rozmowy i działania
dotyczące zupełnie nowych spraw będą toczyć się dalej, o ile
zechcesz je kontynuować. Może zdarzyć
się, że zawahasz się, czy dalej jeszcze
są aktualne. Nic bardziej groźnego, bo
właśnie z Nowym Rokiem musisz ostro
wziąć się do roboty. Radź się Panny.

LEW 23 VII - 22 VIII
Pomyślny tydzień. Pojawi się szansa na korzystne
zakończenie spraw sprzed
jakiegoś czasu. Będzie to jednocześnie
możliwość załatwienia czegoś, na czym
Ci zależy. Choć obowiązki zawodowe
będą bardzo absorbujące, nie spuszczaj
oka z tego, co będzie się wokół Ciebie
działo. Możesz liczyć na Koziorożca.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Możesz liczyć na składny
przebieg spraw, które masz
teraz w planie. Unikaj tylko zbędnej nerwowości w sytuacjach
które mogą nieoczekiwanie wyniknąć. Nie powinno też być większych
trudności przy załatwianiu wcześniej
zaklepanych interesów. Dobre układy
z Bliźniętami.

BYK 21 IV - 21 V
Coś jakby nuda czy znużenie ogarną Cię w tych
dniach. Może to dalszy ciąg
rozleniwienia świąteczno-noworocznego? Ale gdy znajdziesz się w codziennym środowisku zawodowym wśród
starych, zwykłych problemów, poczujesz się jak ryba w wodzie. Nawet decyzje Lwa zaakceptujesz.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Z Nowym Rokiem wyjaśnią
się niektóre sprawy, ostatnio nieco skomplikowane.
To pozwoli na energiczniejsze działanie
w dogodnym dla Ciebie kierunku. Kilka
rozmów z różnymi osobami sprawi, że
koniec tygodnia będzie równie radosny.
Tym bardziej, że Rak zjawi się z miłą
niespodzianka.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Czeka Cię wesoły tydzień,
jeśli akurat teraz obchodzisz
rocznicę czy okrągłe urodziny. Dużo spotkań z przyjaciółmi i ze
znajomymi od dawna nie widzianymi.
Kilka miłych niespodzianek. W interesach ciekawe propozycje, nareszcie
wszystko układa się po Twojej myśli.
Interesujący znak - Waga.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Mimo licznych zajęć, przede wszystkim zawodowych, trzeba będzie umieć
wygospodarować czas i dla siebie. Będzie Ci on z wielu względów potrzebny.
Trzeba własnej osobie też poświęcić trochę uwagi. Tak wyniknie z toku spraw
i sytuacji. Nie lekceważ tego! Pamiętaj
o Rybach.

WAGA 23 IX - 23 X
Początek karnawału przyniesie trochę inne niż dotychczas układy towarzyskie. Takie odświeżenie kontaktów nawet
dobrze zrobi: inne tematy do rozmowy,
odmienne od dotychczasowych zainteresowań. Zaniepokojone otoczenie uspokoi
się, gdy się przekona, że nie zakłóca to
waszej przyjaźni. Uważaj na Byka.

WODNIK 20 I - 18 II
Przed Tobą nerwowe chwile, po których nie będziesz
wiedzieć, jak postępować,
by rzecz całą zażegnać. Na szczęście
uczestnicy tych niepokojów nie będą
pamiętliwi i sami pomogą Ci o wszystkim szybko zapomnieć. Ale najpierw
sam musisz znaleźć właściwe wyjście
z sytuacji. Unikaj Skorpiona.

RAK 21 VI - 22 VII
Zbieg niektórych okoliczności sprawi, że zaistnieje
sytuacja, którą warto wykorzystać. Twoja działalność może się
bardzo przydać. Zważ tylko, czy nie stanie się to kosztem czyjegoś czasu i sił.
Pod koniec tygodnia odezwie się dawno
nie widziany Wodnik. Rozmowa może
okazać się mało ciekawa.

SKORPION 24 X - 21 XI
Zajdzie konieczność podjęcia szybkiej decyzji. Mimo
nacisków innych osób zbadaj przedtem wszystkie towarzyszące
sprawie okoliczności. Może się okazać,
że sprawa wygląda inaczej niż Ci to ktoś
przedstawił. Działaj więc rozważnie.
Postaraj się zdobyć sympatię Barana.

RYBY 19 II - 20 III
Nie zważaj na złośliwości
Strzelca, o których dowiesz
się pośrednio. Mogą być
przesadzone, źle powtórzone czy przekręcone. Nie warto poświęcać im uwagi,
a co dopiero przejmować się. Lada dzień
wszystko się wyjaśni i wróci do normy.
Za tydzień będziesz mieć już spokój.

Bądź szczery w tłumie, a szybko cię
zadepczą.
(Parmenides z Elei)

Pacjent pyta lekarza:
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwidować jej przyczynę.
- Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do naszych dzieci.

