12

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Święto Kobiet w Rogaszycach
Ostatni dzień karnawału w tym roku
zbiegł się ze Świętem Kobiet. Z tej okazji
w sali Wiejskiego Domu Kultury w Rogaszycach Zarząd Koła Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów przygotował uroczystość dla swoich członkiń. W spotkaniu
uczestniczyli: sołtys, miejscowy radny
oraz Zespół Ciotki Sołtysa. Uroczystość

KAMIENNY OBELISK NA ULICY WIEJSKIEJ

rozpoczęło wystąpienie radnego, który
w imieniu uczestniczących w spotkaniu
panów złożył wszystkim paniom życzenia
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyśl-

Pewna babcia wyleczyła swoją wnuczkę ze strachu przed
wypadającymi zębami mlecznymi. Zaprowadziła wnuczkę do
spiżarni i powiedziała: „Popatrz, mam tu specjalne lekarstwo,
które zawsze pomaga na ból zęba. Musisz je mieć przy sobie,
a ono będzie cię leczyć. To są goździki. Zapamiętaj, gdy przyłożysz goździka do dziąsła, ból zęba minie.” Pomogło, wnuczka chodzi z goździkiem w kieszeni, w razie bólu przykłada go
do zęba i ze zdziwieniem stwierdza, że ból rzeczywiście mija.
Babcia jest bardzo sprytna i chyba dobrze rozumie, na
czym polega magia tajemniczego „lekarstwa”. W tej sytuacji
bowiem nie każde lekarstwo działałoby z równą mocą. Gdyby
na przykład babcia powiedziała do wnuczki: „Jak chcesz, żeby
zęby cię nie bolały, to dotknij je palcem”, dziecko prawdopodobnie szybko odkryłoby, że to nie działa.
Od czego zależy skuteczność takich „magicznych” lekarstw? Czy można zaprojektować „cudowne lekarstwo”,
które dziecku (a może i dorosłemu) przyniesie ulgę w trudnej
chwili? Owszem, można. Przyjrzyjmy się, jakie chwyty wykorzystała babcia, aby pomóc swojej wnuczce.
Babcia zastosowała goździki, a są one nietypową przyprawą. Dziecko ma z nimi rzadki kontakt na co dzień, dlatego nie
kojarzą mu się z niczym szczególnym. Łatwo więc im przypisać leczące właściwości. Dolegliwość dziewczynki polega
przede wszystkim na lęku, który ma irracjonalne podstawy.
Dlatego lekarstwo, które leczy w „magiczny” sposób, może
na ten lęk wpłynąć.
Ponadto goździki posiadają przyciągający uwagę kształt i
wydzielają intensywny zapach, który także przyciąga uwagę.
Gdy dziecko zaczyna boleć ząb i wkłada do buzi goździka, to
odwraca swoją uwagę od bólu i koncentruje się na zapachu

przyprawy, a nie na bólu. A jak odwracamy uwagę od bólu, to
mniej intensywnie go odczuwamy. Dziecko doświadcza tego
poprzez uczucie, że ból znika. To jest czynnik leczący: dziecko
spostrzega, że ból znika „pod wpływem” goździka. Dlatego zaczyna oczekiwać, że podobnie będzie się działo w przyszłości.
Istotne jest tutaj też to, że babcia jest dla wnuczki autorytetem. Wnuczka wierzy babci i ma do niej zaufanie – „babcia się
zna”. A słowo autorytetu wywiera na nas wielki wpływ.
Te trzy czynniki: kontakt z przyjazną osobą, w której moc
wierzymy (autorytet), skojarzenie obojętnego bodźca (tu
goździka) z lekarstwem oraz spostrzeżenie, że pod wpływem
tego „lekarstwa” nasz stan wewnętrzny naprawdę się zmienia,
„wyleczyły” dziewczynkę ze strachu przed bólem.
Czynniki te działają często, gdy zażywamy lekarstwa. Lekarstwa są przecież przypisywane przez lekarzy (autorytety).
Kojarzymy je z czymś, co pomaga (sama nazwa „lekarstwo”).
Zwykle też koncentrujemy się na tym, jakie lekarstwa bierzemy
i jak mają nam one pomóc (koncentracja uwagi). Psychologowie odkryli np., że pacjenci, którzy dostają duże białe tabletki,
są przekonani, że działają one mocniej i przynoszą więcej ulgi
niż malutkie kolorowe tabletki, podobne do cukierków. Liczy
się więc nie tylko rzeczywista moc lekarstwa, ale także to, kto
je przypisuje i w jakich okolicznościach.
Te czynniki leczące świadomie wykorzystują np. producenci aspiryny. Do tabletek dodają kofeinę tak, aby pacjent
szybko poczuł jakąkolwiek zmianę w swoim organizmie. W
dodatku kofeina pobudza, co powoduje odwrócenie uwagi
od dolegliwości (podobnie jak w przypadku goździków). Dlatego po zażyciu pigułki z kofeiną pacjent jest przekonany, że
lekarstwo zaczyna naprawdę działać, co pozytywnie go nastawia i w konsekwencji rzeczywiście zmniejsza dolegliwości.
Oczywiście powoduje także, że pacjent kupuje to lekarstwo
ponownie.

dr Marcin Florkowski - psycholog

tańców. Wprawdzie panów było niewielu,
ale wcale to nie przeszkadzało paniom,
które pokazały, że przy dobrej muzyce
potrafią bawić się doskonale.
Ten Dzień Kobiet na pewno zapamiętają wszyscy, którzy przy śpiewie i muzyce miło spędzili wspólnie kilka godzin.
(a)

Poziom i stopa bezrobocia
Na koniec grudnia 2010 roku 2234 osoby, w tym aż 1395 kobiet (62,4%) pozostawały w naszym powiecie bez pracy. Dało to
wzrost liczby bezrobotnych o 19, a stopy bezrobocia o 0,4%, co
ukształtowało ją na poziomie 9,9%. Jest to mniej, niż w tym samym czasie (grudzień 2010) wyniosło bezrobocie w Polsce, które
osiągnęło 12,3%, lecz więcej od średniej bezrobocia w województwie wielkopolskim, wynoszącym 9,2%.
W liczbie bezrobotnych, zarejestrowanych na koniec ubiegłego
roku znaleźli się:
- 1793 (80,2%) - osoby poprzednio pracujące
- 441 (19,8 %) - osoby dotychczas niepracujące
- 392 (17,5%)
- osoby z prawem do zasiłku
- 1451 (64,9%) - osoby zamieszkałe na wsi
- 136 (6,1%)
- osoby niepełnosprawne
- 4 (0,2%)
- cudzoziemcy
- 634 (28,4%) - osoby do 25 roku życia
- 392 (17,5%)
- osoby powyżej 50 roku życia
Z powyższego wynika, że znaczna większość bezrobotnych to
mieszkańcy wsi, blisko 1/3 to ludzie młodzi (do 25 lat), a na dodatek 82,5% bezrobotnych utraciło już prawo do zasiłku.
W poszczególnych gminach powiatu wielkość bezrobocia
przedstawiała się następująco (w nawiasie liczba bezrobotnych
na koniec 2009r.).
MiG Ostrzeszów
1080 (1124)
MiG Grabów
264 (254)
MiG Mikstat
208 (224)
Gmina Kobyla Góra 258 (243)
Gmina Doruchów
229 (214)
Gmina Kraszewice
129 (103)
Gmina Czajków
66 (53)
Jedynie w gminach Ostrzeszów i Mikstat bezrobocie minimalnie
się zmniejszyło, gdzie indziej wzrosło, najwięcej w gminach: Kraszewice (o 25,2%) i Kobyla Góra (o 24,2%).

Płynność bezrobocia

W związku z zakoĔczeniem prac badawczych w ramach projektu

„Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej
szkolnictwa zawodowego do rynku pracy
na terenie subregionu kaliskiego”
którego gàównym celem byào przygotowanie rekomendacji pod kýtem dziaàaď
majýcych wzmocniÿ siàć i znaczenie szkolnictwa zawodowego oraz instytucji
powiýzanych, tj. organizacji rzemieęlniczych, szkóà i instytucji samorzýdowych.
Serdecznie Paďstwa zapraszamy do zapoznania sić z przygotowanymi analizami, wynikami badaď oraz rekomendacjami i podjćcia dyskusji.
Strona internetowa: www.projekt1.pl e-mail projekt1@dgisol.pl

Biuro projektu:
Ul. Wiosny Ludów 19
63-720 KoĨmin Wlkp.

Projekt wspóáﬁnansowany ze Ğrodków UE w ramach PO KL

Na zielonym skwerku przy ul. Wiejskiej, otoczony betonowym płotkiem, stoi obelisk z kamienia naturalnego.
Umieszczona na nim tablica jednoznacznie określa cel jego powstania:
„Poległym, pomordowanym i rozstrzelanym w latach 1939-1945
mieszkańcom przedmieścia Ostrzeszowa i Pustkowia
Społeczeństwo prastarego Grodu Ostrzeszowa”.
Poniżej widnieje data postawienia, a zarazem
poświęcenia obelisku przez proboszcza parafii farnej, ks. Stefana Szkaradkiewicza - 10.02.1995 r.
W ten sposób inicjatywa mieszkańców tego
regionu miasta, pod przewodnictwem Lecha Borowicza i Jana Kubery, została spełniona. Uczczenie śmierci synów tej ziemi, poległych w kampanii
wrześniowej pod Domarcicami k/Łowicza, m.in.
Jakuba Połomskiego i Władysława Bacika, zostało zrealizowane.
Obelisk wymurował p. Dominik z Pustkowia
Południa. Kilka lat później Jan Kubera umieścił
na obelisku krucyfiks, wyrzucony na cmentarzu
w Doruchowie, przez co obelisk zyskał dodatkowo wymiar religijny i stał się symbolem pamięci
o ludziach, którzy oddali swe życie za wolność
Ojczyzny.

W. Juszczak

RYNEK PRACY W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM

W roku 2010 zarejestrowano ogółem 3958 nowych bezrobotnych, tj. o 405 mniej niż w 2009r. Zaś z ewidencji bezrobotnych
wyłączono 3939 osób, w tym 2037 kobiet.
Główne przyczyny wyłączeń to:
- podjęcie pracy
– 2065
- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 693
- rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej
– 284
- rozpoczęcie stażu
– 411
- rozpoczęcie szkolenia
– 185
- inne przyczyny
– 301
Ze względu na posiadane wykształcenie najwięcej – 777
(38,9%) bezrobotnych legitymowało się wykształceniem zasad-

niczym zawodowym, a 676 (25,4%) – średnim. Z kolei ze względu
na staż pracy najwięcej – 509 osób to bezrobotni legitymujący się
stażem pracy od 1 do 5 lat.
Na koniec grudnia 2010r. było zarejestrowanych 117 bezrobotnych zwolnionych z powodu zwolnień grupowych. Niemal wyłącznie dotyczyło to pracowników LAP.

Pośrednictwo pracy
Realizowane było m.in. poprzez pozyskiwanie ofert pracy przez
pośredników, także poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami, kierowanie osób bezrobotnych na zgłoszone i pozyskane
miejsca pracy oraz organizowanie giełd pracy.
W 2010r. do PUP zgłoszonych zostało 2119 ofert pracy, tj.
o 759 więcej niż rok wcześniej. 1837 ofert (86,7%) pochodziło
z sektora prywatnego, 783 (36,9%) oferty dotyczyły pracy dla
kobiet. Mniej cieszy fakt, że 1799 ofert było na czas określony.
Największe zapotrzebowanie pracodawców dotyczyło takich zawodów jak: pracownik biurowy (147), sprzedawca (146), robotnik
gospodarczy (87), kierowca kat. C + E (69), monter rusztowań
(56), murarz (55), monter wiązki kablowej (50).
Biorąc pod uwagę napływ ofert, to najwięcej pochodziło od firm
z MiG Ostrzeszów (853). Ciekawostką jest fakt, że kolejne miejsce na tej liście zajmują oferty spoza powiatu ostrzeszowskiego
(564).
W minionym roku za pośrednictwem PUP, ale także z własnej
inicjatywy pracę ogółem podjęło 2065 bezrobotnych. W liczbie
tej były także zatrudnienia obcokrajowców – w tym względzie
przoduje firma „AMI”, która w 2010r. zatrudniła 172 osoby zza
wschodniej granicy.
Realizując zadania pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
współpracowano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
który w 2010r. skierował do PUP 4 oferty pracy na 82 stanowiska.
Oferta obejmowała 50 miejsc pracy przy zbieraniu groszku w Danii. Stamtąd też napłynęła oferta dla kardiologa i radiologa. Z kolei
Hiszpanie oferowali aż 30 stanowisk dla animatorów, instruktorów
sportowych. Ciekawe, czy któryś z instruktorów z tej atrakcyjnej
oferty skorzystał?
Wydatki z Funduszu Pracy
W okresie od stycznia do grudnia 2010r. wydatki tych środków
wyniosły 13.958.300 (o ponad 2 mln zł więcej niż w 2009r.). Z tej
kwoty zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wyniosły 4.408.500zł (31,6%).
Na programy promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy wydano 8.951.400zł, tj. 64,1% ogółu wydatków.
W końcu grudnia ubiegłego roku w PUP było zatrudnionych 31
osób.
Reasumując – sytuacja na lokalnym rynku pracy nie jest łatwa,
głównie dlatego, że bezrobocie w powiecie osiągnęło niepokojący
pułap 10-cio procentowy. Na dodatek prognozy na rok bieżący nie
przedstawiają się zbyt optymistycznie.
K.J.

ROWEROWA
DROGA KRZYŻOWA
9 kwietnia 2011r. (sobota)

START:

TRASA:
ORGANIZATOR:
OPIEKA
DUCHOWA:

- Ostrzeszów, krzyż przy kościele
Chrystusa Króla
- Ostrzeszów, krzyż przy klasztorze
- Ostrzeszów, krzyż przy ul. Młyńskiej
- Ostrzeszów, krzyż przy ul. Wiejskiej
- Pustkowie-Południe, kapliczka
- Pieczyska, krzyż przy leśniczówce
- Ostrzeszów, krzyż - kier. Przytocznica

STACJA II
STACJA III
STACJA IV
STACJA V
STACJA VI
STACJA VII
(przerwa na posiłek)
STACJA VIII - Bukownica, krzyż na prywatnej posesji
STACJA IX - Bukownica, krzyż - kier. Chlewo
- Chlewo, krzyż
STACJA X
STACJA XI - Przedborów, krzyż
STACJA XII - Przedborów, krzyż – kier. Kaliszkowice
Kal.
STACJA XIII - Przedborów, krzyż – kier. leśn. „Wanda”
STACJA XIV - Przedborów, krzyż koło Caritasu

CIASTO DROŻDŻOWE
Z CYNAMONEM
Czas: ok. 80 minut /bez czasu pieczenia/; ilość porcji: 12; koszt: ok. 8zł

•
•
•
•
•
•
•

9.00
9.20
9.40
9.55
10.15
10.40
11.00
12.05
12.30
13.00
13.30
13.45
14.05
14.25

Chcesz poznać historię 14 krzyży stojących na Ziemi
Ostrzeszowskiej? Pragniesz duchowych przeżyć?

WYBIERZ SIĘ Z NAMI ŚLADAMI
ZNAKÓW WIARY!
Zapraszamy także mieszkańców miejscowości, przez które
przebiegać będzie tegoroczna Rowerowa Droga Krzyżowa,
do wspólnych rozważań przy krzyżach. Każda osoba otrzyma
pamiątkową plakietkę.
Dzieci i młodzież (do lat 18) mogą wziąć udział w Drodze
Krzyżowej tylko pod opieką osoby dorosłej.
Rowerowa Droga Krzyżowa odbędzie się bez względu na
warunki atmosferyczne.
ZAPRASZAMY!
Organizatorzy

Gotuj z „Czasem”
Pani Agnieszka Bentkowska z Lubina na dobre zadomowiła się już w
naszym kąciku kulinarnym, który musiałby chyba zmienić nazwę na „Gotuj czasem z Agnieszką”. Przepisy p.
Agnieszki cieszą się dużym powodzeniem. Redakcja też już prawie wszystkie wypróbowała i są rzeczywiście dobre. Zatem gotujmy z Agnieszką. Dziś
przepis na:

godz. 9.00, przy kościele Chrystusa
Króla w Ostrzeszowie (zbiórka 30 min
przed startem)
około 25 km
Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe
„SZCZĘŚCIE” w Ostrzeszowie
ks. Paweł Maliński

PROGRAM MINUTOWY
STACJA I

Składniki:
500g mąki pszennej
40g drożdży
1/4l letniego mleka
80g cukru
100g płynnego masła
szczypta soli
na nadzienie: 3 łyżki stopionego masła, brązowy cukier, cynamon

13

Nasza ,,Obsesja”!

Śladami znaków wiary

ności, dołączając do tego symboliczny
kwiat, który przekazał p. Teresie Panfil
– przewodniczącej koła. Toast wzniesiony
lampką wina poprzedziło „sto lat”, odśpiewane przez „Ciotki Sołtysa”. Po tym
rozpoczęła się biesiada przy kawie, smakowitym cieście oraz białym i czerwonym
winie. A że był to ostatni dzień karnawału,
oprócz wspólnego śpiewu nie zabrakło i

Tabletki na łzy

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Przygotowanie:
Mąkę przesiać do miski, zrobić wgłębienie, w którym zarobić rozczyn z drożdży, mleka i 1 łyżeczki cukru. Oprószyć
mąką z wierzchu i pozostawić w ciepłym
miejscu do wyrośnięcia na ok. 20 minut.
Do wyrośniętego rozczynu dodać resztę
cukru, masło, sól i zagnieść sprężyste
ciasto (aż na powierzchni pojawią się
pęcherzyki powietrza). Ponownie odstawić na 20 minut. Ciasto rozwałkować na
prostokąt (ok. 30 na 50cm), posmarować stopionym masłem, posypać grubo cukrem i cynamonem. Pokroić na 2
pasy i z każdego pasa zrobić 6 roladek.
Roladki ułożyć luźno w natłuszczonej
tortownicy. Odstawić w ciepłe miejsce
na pół godziny. Piec we wcześniej nagrzanym piekarniku do 200 stopni C
przez 30-35 minut.

Smacznego!

Przygotowania trwały długo. Czasem brakowało
sił, nogi odmawiały posłuszeństwa, a parkiet wydawał się najgorszym wrogiem.
Jednak opłaciło się. Grupa ,,Obsesja” z Gimnazjum w Kobylej Górze, prowadzona przez p. Martę
Domagalską – Haladyn, 16 marca w Kaliszu zdobyła Mistrzostwo Rejonu Kaliskiego w Aerobiku
Grupowym.
Warto dodać, że dziewczęta nie tylko świetnie
tańczyły, ale także pięknie wyglądały, a napis na
koszulkach - ,,I love aerobik”, wyrażał prawdę o miłości do tej efektownej dyscypliny taneczno – sportowej.
Życzymy naszym reprezentantkom szczęścia na
mistrzostwach wojewódzkich, które odbędą się 6
kwietnia w poznańskiej Arenie.
M.SZ.

