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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

GIEãDA
PODRõCZNIKÓW
SPRZEDAM
SP nr1, kl. 4: historia – wyd. ARKA, matematyka „Krok po kroku”, j. polski „Jutro pójdę w
świat”, j. polski - „Między nami”, plastyka wyd.
WSiP, płyta do inf. I tech. Wyd. Mac Edukacja, j.
niemiecki „Der, die, das” NEU; kl. 5: religia wyd.
Jedność, matematyka „Krok po kroku”, j. polski
„Jutro pójdę w świat”, informatyka 2000 wyd.
Czarny Kruk, 4-6, technika i informatyka + płyta wyd. MAC Edukacja, plastyka wyd. WSiP, Muzyka wyd. WSiP, j. niemiecki „Der, die, das” NEU;
kl. 6: historia wyd. ARKA, matematyka „Krok po
kroku” wyd. RESPOLONA, j. polski „Jutro pójdę
w świat”, przyroda wyd. WSiP, muzyka wyd.
WSiP, plastyka wyd. WSiP, j. niemiecki „Der, die,
das NEU”; Gimn. nr 1 kl. 1: fizyka wyd. Zamkor,
biologia wyd. Nowa Era, historia „Razem przez
wieki” wyd. Nowa Era, j. polski „Przygoda z
czytaniem” wyd. MAC Edukacja, matematyka
„Wokół nas” wyd. WSiP + płyta, geografia wyd.
SOP, plastyka wyd. MAC Edukacja 1+3 cz.1, religia „Słowo Boga jest blisko ciebie”, j niemiecki
„Deutsch Aktuell, wyd. LektorKlett, t. 0603 840
232 po godz. 14.00
Dla kl. II Gim. nr 2: matematyka „Sens”, biologia,
historia, j. polski, fizyka; dla kl. I Gim. nr 2: geografia, religia, biologia, historia, j. polski, fizyka,
t. 0693 832 034
Gimnazjum kl. I, II, III: matematyka, WOS dla kl.
II gim, historia dla ZSZ cz. 2, dla kl. IV I VI, SP, t.
0669 518 004
Liceum: j. angielski książka + ćwicz., j. polski kl.
I do III, fizyka, chemia kl. I, testy do matury z bilogii i chemii, t. 0601 560 106
I LO w tym rozszerzona chemia i biologia, t.
0721 098 409
Liceum i technikum: Matematyka dla kl. 1, 3 Kalina, Szymański, Linke; Geografia 2 - Angiel,
Bednarek, Chmielewski, Lernart; chemia organiczna 2- Litwin, Styka – Wlazło, Szymańska;
Biologia cz. 1 i 2, Kornaś, Kłyś, Konieczny…;
Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje, historia
XIX i XX, cz. III - Szelagowska; Matura 2005, j.
angielski -Gąsiorkiewicz – Kozłowska, poziom
podst; Biologia – zadania i arkusze egzaminacyjne, Matura 2 Nowa Era -Urbańska, Informator maturalny od 2005r; Biologia cz. 1,2, wyd.
Omega, Matura 2005, Biologia maturalnie, że
zdasz – zakr. podst. I rozszerz. - Czubaj, Jerzmanowski i inni; Passwart Deutsch 2, podr. do j.
niem., t.730-37-02
Gimnazjum: „Mowa polska” kl. 1,3 - Danielewiczowa; Kto czyta, nie błądzi, lit. I kult.,. kl. 2,3,
Kowalczykowa, Mrowcewicz; Historia, kl. I Razem przez wieki - Jankowiak; Biologia tom 1,2
- Roberts; Fizyka, t. 1,2, - Dobson; Streszczenie,
problematyka, Nowacka, lektury gimnazjum
1; Matematyka, podr. dla kl. 1,2,3, Matematyka
krok po kroku, wyd. Rozpolonia, t. 730-37-02
SP: historia - kl. IV „Z naszych dziejów” Centkowski, Syta; kl. 5 „Świat przed wiekami”
- Koczerska, Wipszycka; kl VI „Polska w latach
świetności i upadku XIV i XVIII w.” - Szostkowski; Geografia 5 - Czerny kl 5; Geografia 6, - Powęska , kl. VI; geografia 4, F. Szlajfer; podr. do
matematyki dla kl. 5,6,”I ty zostaniesz Pitagorasem” - Durgoliwka, Łęski; muzyka dla kl. 4 - 6
- Kaja; Fizyka kl. VI - Ginter, t. 730-37-02

ski, kl.2 j. polski, matematyka, historia, fizyka,
geografia, kl.3 historia, matematyka, j. polski, oraz biologia i fizyka (gimn. na dwa lata),
t. 0696 960 875
Gimnazjum kl. II, t. 0695 043 443
J. niem „Der, die, das” - kl. 4, 6 SP oraz 3 gimn;
podr do wosu dla 1 gimn; j.ang. „ Energy” 2,
3 i 4; liceum: j. polski „Przeszłość to dziś cz.1,
„Alles klar” podst. 1a, Historia cz.1, Geografia
cz.1, Makowska, t. 0791 650 967
LO: j. polski „Przeszłość to dziś” I i II cz. kl.II;
Historia Operon - Burda, Halczak, zakr. rozsz.
kl.II; ,Matematyka - Kalina, Szymański, Linke,
kl. I i II; Biologia Operon – Lewiński, Prokop...,
zakr. podst., kl. I; Geografia, wyd. WSiP, j.
niem. Stufen, ks.+ćw., kl. I, II, III; j. ros. Nowyje
wstrieczi, kl I; Fizyka, wyd. Zamkor, Fiałkowski, Sagnowska, Zbiór zadań z chemii, Pazdro, zakr. rozsz., ćw. do polskiego: Ćwiczymy
swój język., t. 0695 572 132
WOS, wyd.KOSS, wersja podst.-cz. II., „Chemia w gimnazjum” dla klas 1-3, wydawnictwo WSiP- Kluz, Łopata; „Informatyka. Podstawowe tematy - nie tylko dla gimnazjum”,
Wyd. Szkolne PWN t. 0669 872 339
Gimn. kl. 3: „Der, die, das”, geografia „Moje
miejsce w Polsce i regionie”, fizyka i astronomia moduł 4 (Optyka, Fizyka jądrowa), WOS
(Kalinowska), j. pol. „Świat w słowach i obrazach”, Biologia -Lewiński, Prokop, historia
„U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne
i najnowsze”, matematyka - Anczyk, Kalina,
Linke, Szymański, j. ang. „Open Doors”, religia „Żyjąc z innymi dla innych”, chemia - Kluz,
Łopata; gimn. kl. II: j. polski „Świat w słowach
i obrazach”, fizyka i astronomia moduł 1.
„Wświecie materii”, WOS – Kalinowska, geogr.
„Moje miejsce w Europie”, biologia – Lewiński, Prokop, historia :U źródeł współczesności”; gimn. kl. I: „Przestrzeń geograficzna,
w której żyje człowiek, historia „U źródeł
współczesności” cz. 1 starożytność, j. niem.
„Der, die das” t. 730-01-23; 0663 579 447
Historia kl. I – Przez tysiąclecia i wieki wyd.
WSiP (podręcz. + ćw. czyste), historia kl. I
– Razem przez wieki – ankowiak, wyd. Arka,
historia kl. 6. – Historia i Społeczeństwo
– człowiek i jego cywilizacja wyd. Arka (cz.2),
WOS – podr. I ćw. wersja podstawowa, KOSS,
wyd. Civitas, cz. 1, mat. – Zbiór zadań kl. II
Gim. – Krok po kroku, kl. 5., wyd. Res Polona,
mat. – Błękitna, kl. 5. Wyd. Kleks – Nowecki,
Klakla, j. pol. – Oglądam świat, kl. 5. wyd. Arka
– Gajewska, Wower, j. pol. – Słowa zwykłe i
niezwykłe, kl. 5., wyd. Szkolne i Pedag. Nagajowa, j. pol. – Ja, Ty, My – Białobrzeska, cz.2,
wyd. Didasko, kl. 3. (podst.), mat. – Matemat. z
plusem, Dobrowolska, Zarzycki, kl. 4. podst.,
fizyka – tom I, Ken Dobson, wyd. Szkol. PWN,
(gim.), j. niem. – Themen neu, wyd. Hueber,
cz. I, j. niem. – Themen neu Kursbuch 1, wyd.
Hueber, t. 0669 279 845; 730-00-08

KUPIê
Książki do 1 kl. I LO w Ostrzeszowie, t. 58608-42

Horoskop
Baran
21 marca - 20 kwietnia
Chyba ostatnimi czasy, drogi Baranie,
marnujesz zbyt dużo energii na zamartwianie się bzdurami i złoszczenie na
błahostki. Nadchodzący tydzień poświęć na pracę i realizację swoich pasji
artystycznych. Miło też będzie, jeśli
spotkasz się z dawno niewidzianymi
przyjaciółmi i rodziną i wspólnie wybierzecie się na jakąś ciekawą imprezę.
Miłość - nie przekreślaj wszystkiego tak
od razu. Finanse - musisz chyba znaleźć
sobie sponsora.
Byk
21 kwietnia - 20 maja
Być może w połowie nadchodzącego tygodnia uda Ci się nareszcie sfinalizować
od dawna przygotowywany projekt.
Będziesz mieć satysfakcję, że zostałeś
doceniony i pochwalony przez szefa i
kolegów z pracy. Postaraj się wygospodarować trochę czasu na zwykłe, codzienne przyjemności. Sięgnij po dobrą
książkę lub wybierz coś z repertuaru kinowego. I koniecznie skonsultuj z lekarzem tę Twoją dokuczliwą dolegliwość.
Miłość - co nagle to po diable. Finanse
- będą zwyżkować.
Bliźnięta
21 maja - 21 czerwca
Najbliższy tydzień powinien przynieść
Ci dużo miłych zdarzeń Rodzinne spotkanie wyraźnie poprawi Ci humor. Musisz jednak dać trochę więcej od siebie
i nie reagować znudzeniem na każdą
propozycję. Przyda się też więcej spontaniczności, a mniej udawania. Pomyśl
też o bardziej racjonalnej diecie. Mniej
tłuszczu, więcej owoców. Miłość - nikogo nie można zmusić do uczucia. Finanse - musisz wcielić w życie nową dewizę
- precz z wydawaniem.
Rak
22 czerwca - 22 lipca
W przyszłym tygodniu będziesz mieć
chwilowe, ale poważne huśtawki nastrojów. Raz będziesz skakał pod sufit,
by za chwilę kompletnie się załamać.
Jednak pod koniec tygodnia Twój nastrój się ustabilizuje i podejmiesz ważne
życiowe decyzje. Pamiętaj jednak, aby
nie robić nic na siłę i pod presją. Szef
ostatnio nie jest z Ciebie szczególnie
zadowolony. Musisz to koniecznie zmienić. Miłość - chyba zły wybór. Finanse
- nie jest różowo.
Lew
23 lipca - 23 sierpnia
Ten tydzień będzie raczej spokojny i bar-

Język niem. do kl. IV, V, VI SP w Grabowie i książki dla II kl. Gimn. w Grabowie., t. 669 869 122
Ksiązki do ZS nr1, t. 0696 960 875
SP – kl..4 plastyka i j.niem., kl.5 historia, kl.6 j.
polski; gimnazjum: kl.1 historia, j. niem., j. pol-

SOLIDNE
I PROFESJONALNE
REMONTY:
• docieplanie
budynków
• adaptacja poddaszy
• malowanie,
szpachlowanie
• panele
tel. 0606 989 354

Panna
24 sierpnia - 22 września
Zbliżający się tydzień powinien być
nadal bardzo dla Ciebie korzystny. Twój
entuzjazm i zapał do pracy nie będą Cię
opuszczać. Pamiętaj tylko, aby pracowitość nie odbiła się na kontaktach z najbliższymi, a co najważniejsze na Twoim
zdrowiu. Pod koniec tygodnia znajdź
chwilę na uspokajające i wyciszające
zajęcia, na przykład medytację. Miłość
-konieczny romantyczny zachód słońca.
Finanse - nie narzekaj.
Waga
23 września - 23 października
Nadal nie podjąłeś ważnej dla Ciebie
decyzji. Może to i dobrze, bo będziesz
mógł przez cały następny tydzień jeszcze raz spokojnie rozważyć wszystkie za
i przeciw. Jeśli tylko będzie taka możliwość, bierz w pracy udział w konsultacjach zawodowych. Jeśli będzie taka
potrzeba, zostań też po godzinach. Szef
na pewno to doceni. Być może pod koniec tygodnia ktoś poprosi Cię o radę.
Daj mu ją, ale nie bądź zanadto wścibski.
Miłość - bądź cierpliwy. Finanse - niech
inni sami płacą swoje długi.
Skorpion
24 października - 21 listopada
Nadchodzący tydzień będzie dla Ciebie bardzo pracowity. Szef zarzuci Cię
pilną robotą ,,na wczoraj”. Będziesz zły
i rozdrażniony. Ale kiedy uporasz się ze
wszystkim, poczujesz satysfakcję, a i
szef będzie z Ciebie zadowolony. Może
nawet uda Ci się przeforsować jakąś
podwyżkę. Nie zapominaj też, że masz
rodzinę i przyjaciół. W razie czego zawsze możesz prosić ich o pomoc. Miłość
- nie dokazuj. Finanse - hulanki, zabawy,
swawole.
Strzelec
22 listopada - 21 grudnia
W najbliższym czasie nabierzesz chętki
na miłą i niezobowiązującą znajomość.
Raczej nie spodoba się to ani Twojej
rodzinie, ani przyjaciołom, ale Ty, niezrażony, będziesz chciał koniecznie
wyrwać się choć na krótko z rutyny codzienności. Uważaj, żebyś w tym czasie
nie przegapił czegoś ważnego i istotnego. Pod koniec weekendu odczujesz
lekką irytację, spowodowaną małą nie-

W OMAR

LO, kl. I, profil biol.-chem.: historia podst., biologia rozsz., chemia rozsz., t. 663 111 776
SP nr 2, kl. IV: j. polski „Jutro pójdę w świat”,
Historia (z CD) Szeweluk-Wyrwa, „Tajemnice
przyrody”(z CD) Marko-Worłowska, j. niem.
„Der,die,das”(z CD), religia „Powołani przez
Boga Ojca”, Matematyka – Dobrowolska, Zarzycki, t. 0660 952 020

dzo miły. Jednak pod koniec może wydarzyć się coś, co na jakiś czas popsuje
Ci nastrój. Nie pozwól, aby ta skądinąd
błaha sprawa zburzyła z trudem budowany spokój Twój i Twoich bliskich.
Zajmij się też jakimś ciekawym sportem
lub poświęć nieco czasu na interesujące hobby. Miłość - nic nie stoi na przeszkodzie. Finanse - zawsze masz niezłe
pomysły.

Agromet Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrzeszowie,
Al. WolnoĞci 5/7
zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalistads.informatyki
Wymagania:

ͲznajomoƑđjednegoznowoczesnychjħzykówprogramowania:
C#,C++,VisualBasic,Java
ͲznajomoƑđSQLorazwiedzazzakresurelacyjnychbazdanych
(ORACLE)
ͲznajomoƑđjħzykaangielskiegonapoziomieswobodnego
czytaniadokumentacjitechnicznej
ͲdoƑwiadczeniewewdraǏaniulubzarzČdzaniusystememklasy
ERP/MRP(milewidzianaznajomoƑđsystemuInfor:COM)
ͲznajomoƑđoprogramowaniaCrystalReportslubMSAccess
ͲumiejħtnoƑcianalityczne
Milewidziane
ͲznajomoƑđjħzykaniemieckiego
ͲznajomoƑđhtml,php,css,javascript
ͲdoƑwiadczeniewadministracjisieciČkomputerowČw
ƑrodowiskuMicrosoftWindows2003orazLinux
ͲznajomoƑđzagadnieŷzdziedzinyzarzČdzania
przedsiħbiorstwem(logistyka,magazynowanie,sprzedaǏ,finanse
iksiħgowoƑđ,planowanieprodukcji)
Osoby zainteresowane i speániające powyĪsze wymagania
prosimy o przesyáanie swoich aplikacji na adres e-mail:
kowalik@agromet.pl , tel. kontaktowy 062 7322412; kom.
0607237773

KOMPUTER

dyspozycją. Miłość - nie musi być ślepa.
Finanse - uważaj!
Koziorożec
22 grudnia - 20 stycznia
Musisz zacząć wdrażać w życie powiedzonko, że tylko spokój może Cię uratować. Nerwy i podminowanie i tak nie
zmienią sytuacji. Nie lubisz upału, ale
cóż, nic na to nie możesz poradzić. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie stale coś
do picia. Unikaj też słońca, a do pracy
przejdź od czasu do czasu piechotą.
Partner to nie jest zło konieczne. Daj mu
trochę luzu. Miłość – chcesz, żeby sobie
poszedł w siną dal? Finanse - trochę wydatków.
Wodnik
21 stycznia - 19 lutego
Nadchodzący tydzień może być całkiem
miły i harmonijny, o ile Ty dasz troszkę
z siebie. Uśmiechaj się dużo do bliskich,
zrób bezinteresownie zakupy lub wytrzep samorzutnie choć mały chodniczek. Kłopoty w pracy powinny niedługo
minąć, a szef znów może spojrzeć na Ciebie łaskawym okiem. Nie zawiedź po raz
kolejny jego zaufania. Korzystaj z pięknej
pogody i zorganizuj dla rodziny i przyjaciół piknik ,,pod chmurką”. Miłość - jest
najważniejsza. Finanse - cierpliwości.
Ryby
20 lutego - 20 marca
Stres, pogorszenie pogody i nadmiar
pracy nie będą w tym tygodniu sprzyjać Twojemu dobremu nastrojowi. Nie
narzekaj, tylko spokojnie przetrwaj te
niedogodności. Pamiętaj, aby pracę
rozłożyć sobie w czasie, bo robienie
wszystkiego na raz jest frustrujące. Miłe
letnie popołudnie spędź z bliskimi, przyjaciółmi, może gdzieś razem wyskoczycie? Miłość - miła niespodzianka. Finanse
- przydałoby się kilka groszy.
wróĪka Kletsima

KURSY JĉZYKOWE
„FUTURE” BIURO TàUMACZEē
ul. Marciniaka 9, 63-500 Ostrzeszów
Sebastian Siwek
mgr ﬁlologii angielskiej
tel. 0501 088 752
www.sebastiansiwek.eu
• Kursy jĊzykowe dla podmiotów
gospodarczych i osób
ﬁzycznych
• Korepetycje z jĊzyka
angielskiego
• Przygotowanie do matury
• Nauka na wszystkich
poziomach zaawansowania
• Konwersacja

ZESTAWY KOMPUTEROWE

zestawy komputerowe
sieci komputerowe
akcesoria
serwis
autoryzowany partner
Telewizji N - juİ w sprzedaİy
63-500 Ostrzeszów, ul. Sikorskiego 12,
tel./fax (062) 586 11 17, kom. 0 608 706 834
e-mail: „womar_s.c.”@inetia.pl

Przedsiõbiorstwo Handlowe JOHN
oferuje

zachodni sprzõt
uēywany
z zakresu:

-sprzõt AGD i RTV,
-meble holenderskie,
-elementy wyposaēenia mieszkaý;

Grabów/Palaty, ul. Lipowa 6
tel. 730-58-24; 0603 377 824

Podejmij decyzję
już dziś i zostań
konsultantką

AVONU
•
•
•

bezpłatna dostawa
prezenty dla nowych konsultantek
możliwość rozwoju

BIURO AVON OSTRZESZÓW
POPRZECZNA 8
TEL. 0608 526 072, 0692 494 250

