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nasze sprawy
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Ziemia Piotrkowska

„Ziemi Piotrkowskiej”

Poziomo: 1. państwo z Nasinu, 6. przepływa przez Chambord, 7.
gle i psoty, 8. faworyta Augusta II Mocnego, 9. egipski piłkarz
z FC Basel, 12. nierób, próżniak, 13. wzniesienie nad Kuźnicami, 14.
odmawia sobie przyjemności życiowych, 18. rzeka nad którą leży
Kościan, 19. największe miasto Europy, 20. lżejszy od osmu, 21. śpi
na Jawie, 22. wybrzeże o postrzępionej linii brzegowej.
Pionowo: 2. jedna z Wysp Jońskich, 3. koszenie, 4. statek pływający
po Missisipi, 5. nadmiar ambicji, 9. przewoźnik wenecki, 10. rzeka
nad którą leży Lublin, 11. drugoplanowa lub charakterystyczna, 15.
żona Zygmunta Starego, 16. kamień jubilerski, 17. gagatek i łobuz.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (z 4 stycznia 2018 r.)
Poziomo: Évora, Mojry, Frank, Łomża, Dehio, Smyrna, Nelly,
Mládek, azot, wdówka, lary, ślizgi, sępy.
Pionowo: Verne, ranki, Kołomyja, urażenie, Don Carlos, heliotrop,
Osym, Ludolf, dewiza, kranik.

BARAN 21 III - 20 IV
Nieporozumienie na tle jakiejś osobistej sprawy może
okazać się trudne do rozwiązania. Wprawdzie wiele zależy od
dobrej woli obu stron, ale Twoja inicjatywa będzie miała największe znaczenie.
Warto zrobić pierwszy krok do zgody. To
się potem będzie liczyło na plus Twoich
innych spraw do załatwienia. Uważaj na
Bliźnięta.
BYK 21 IV - 21 V
Ktoś rywalizujący z Tobą
w sprawach zawodowych
zrobi krok, którego skutki
mogą okazać się fatalne. A więc Twoje
akcje wzrosną dość nieoczekiwanie. W innych kontaktach, już raczej prywatnych,
nowe problemy, które ułożą się od początku korzystnie i z nadzieją na ciekawy ich
rozwój. Korzystna zmiana w stosunkach
z Wagą.

LEW 23 VII - 22 VIII
Dni ciekawych wiadomości,
niektóre nawet bardzo ważne. Twoje myśli będą jednak
przy mniej ważnych sprawach. Trwa
karnawał, więc zechcesz spędzić czas
w sympatycznym gronie i to powinno się
udać. Zwłaszcza, że i portfel to wszystko
jakoś wytrzyma. Tylko nie kokietuj zbyt
otwarcie Koziorożca.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Najbardziej potrzebny będzie
teraz profesjonalizm i wiedza o Twoich obowiązkach
zawodowych. Z tymi cechami pokonasz
każdą konkurencję. A właśnie atmosfera
rywalizacji będzie panowała w nadchodzącym tygodniu. Nie próbuj wchodzić
w jakiekolwiek układy ze Skorpionem.
Nic dobrego tego nie wyniknie.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Zapał, z jakim rzucisz się
w tym tygodniu w wir obowiązków wszystkich zdziwi,
nawet Ciebie. Czyż byś chciał w ten sposób o czymś zapomnieć? A może raczej
o kimś? Tak czy inaczej będzie to pomyślny tydzień. W jego połowie czeka Cię poważna rozmowa z Rybami. Będą miały
dla Ciebie kilka ważnych wiadomości.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Zaproszenie z którego dobrze
będzie skorzystać. Znajdzie
się bowiem okazja do zorientowania się w sytuacji intrygującej Cię od
dawna. Teraz też spory wydatek, konieczny, ale sercu miły. Osobie obdarowanej
sprawisz prawdziwą przyjemność. Nie
próbuj oszukiwać Barana, bowiem to się
nie uda.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Czeka Cię trochę nerwowych przeżyć związanych
z bliską sercu osobą. Usłyszysz być może gorzkie słowa i - niestety - prawdziwe. Zastanów się nad swoim
postępowaniem, ale znajdź jednak czas na
spotkanie z przyjaciółmi. Zachowaj niezależność działań w sprawach zawodowych.
Nie zawiedziesz się na Strzelcu.

WAGA 23 IX - 23 X
Wysiłek związany z jakimiś
nadprogramowymi pracami
może się opłacić. Byle nie
komplikuj sytuacji. Sprawy będą proste
i jako takie je przyjmij i traktuj. Propozycje Wodnika w tej sprawie może będą
nawet i atrakcyjne, ale zupełnie zbędne do
właściwego wykonania konkretnej pracy.
Nie daj się więc skusić pięknym słówkom.

WODNIK 20 I - 18 II
Czyjaś zawiść, a może po
prostu zły humor skupią się
w tych dniach na Tobie. Nie
denerwuj się, a staraj to przetrzymać. Pod
koniec tygodnia już powinien panować
spokój. Jeszcze nie idylla, ale żyć się da.
Przygoda z Lwem może skończyć się źle.
Uważaj bacznie na jego słowa. I na to,
czego nie mówi.

RAK 21 VI - 22 VII
W podejmowaniu decyzji
powinieneś w tym tygodniu
kierować się bardziej przeczuciem, niż zdrowym rozsądkiem. Na
temat interesującej Cię sprawy masz niepełne informacje, dlatego tym bardziej nie
dawaj wiary plotkom i nie sprawdzonym
pogłoskom. Trzeba będzie też więcej czasu poświęcić kłopotom Panny.

SKORPION 24 X - 21 XI
Niezbyt fortunny tydzień dla
Twoich planów biznesowych.
Nie pora teraz na podbój
świata, lepiej odczekać. Prawdopodobnie
w tym tygodniu dowiesz się niezbyt miłych
rzeczy na temat ukochanej osoby. Nie traktuj tego poważnie - komuś bardzo zależy na
tym, by Cię zdenerwować. Przypadkowe
spotkanie z Rakiem będzie bardzo miłe.

RYBY 19 II - 20 III
Nie komplikuj życia bliskim swoim zachowaniem,
nie zawsze przemyślanym.
Bezwiednie możesz zrobić im przykrość.
Trudno będzie potem to wytłumaczyć
i załagodzić. Doceń czyjąś przychylność,
mimo że ów ktoś wyda Ci się niepozorny, ale jednak będzie ważny. Możesz też
liczyć na dobre słowo ze strony Byka.

Zdarza się, że chorąży wieje w inną
stronę niż sztandar.
(Stanisław Jerzy Lec)

Myśliwy mówi do kolegi:
- Podobno sprzedałeś swego psa myśliwskiego, którego tak bardzo lubiłeś?
- Tak. Ostatnio był nie do wytrzymania. Ilekroć opowiadałem historie z moich
polowań, kręcił przecząco głową.

