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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.

Wycieczka pszczelarzy

Koło pszczelarzy z Ostrzeszowa co roku organizuje
wycieczkę dla swoich członków
oraz pszczelarzy z zaprzyjaźnionych kół, a także miłośników
i pasjonatów pszczelarstwa
niezrzeszonych.
W tym roku pszczelarze
wyruszyli na zwiedzanie pasiek
hodowlanych w województwie
mazowieckim i lubelskim.
Uczestnicy
trzydniowej
wycieczki odwiedzili pasiekę
hodowlaną MELIFERA pani
Marii Gembali oraz pasiekę pana
Krzysztofa Loca. Byli także na
Pasiece Zarodowej Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli.
Brać pszczelarska odwiedziła
Instytut Ogrodnictwa, Wydział
Pszczelnictwa, w Puławach,
gdzie brała udział w wykładach
prowadzonych przez dr. hab.
panią Teresę Szczęsną, prof.
nadzw. Instytutu Ogrodnictwa,
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Natalia Matysik
uczennica I LO

Są różne sposoby oszczędzania, można np. założyć lokatę albo
odkładać pieniądze do skarbonki.
Czasami warto zrezygnować
z drobnych przyjemności, żeby
zostawić pieniądze na jakiś ważniejszy cel, jak kupno samochodu
czy mieszkania. Staram się oszczędzać, chociaż nie jest to łatwe
- ostatnio nazbierałam sobie na
kask do motoru. Zrezygnowałam ze
słodyczy, które bardzo lubię, a pieniążki, jakie dostawałam na urodziny i święta, odkładałam na bok.
Jest też wiele możliwości na
oszczędzanie w domu, warto zwracać uwagę na to, żeby w pomieszczeniach, w których nie przebywamy,
nie świeciło się niepotrzebnie światło,
dokręcać kurki od wody, robić pranie
ekologiczne w niższych temperaturach. Ponoć mycie naczyń w zmywarce jest tańsze. Można też zaoszczędzić na gazie czy ciepłej wodzie,
ale tak, żeby nie popaść w przesadę.
Myślę, że głównie starsze pokolenie
nauczone jest oszczędzania, łatwiej
jest im zrezygnować z niektórych rzeczy, młodzież jest bardziej rozrzutna.

oraz panią dr Krystyna Pohorecką z Państwowego Instytutu
Weterynarii, a także dr. Piotra
Semkiwa i dr. Dariusza Tepera.
Tematy wykładów dotyczyły
szeroko pojętego życia pszczoły
miodnej. Omawiano metody
zapobiegania i leczenia
chorób pszczół, klasyfikacje i badania produktów
pszczelich.
Poruszono
rolę innych owadów zapylających, występujących
w naszym środowisku.
Pszczelarze zwiedzali
zamek w Janowcu oraz
podziwiali malownicze
miasteczko
Kazimierz
Dolny, po którym oprowadzał ich przewodnik.
Koło
pszczelarzy
w Ostrzeszowie zaprasza
wszystkich pasjonatów,
miłośników
pszczelarstwa w swoje szeregi.

O oszczędzaniu i oszczędnościach

Maria Karwacka
emerytka

Jestem
na
emeryturze
i muszę oszczędzać, od czasu
do czasu mogę sobie pozwolić
na jakieś większe zakupy, ale to
naprawdę rzadko. Trzeba zwracać uwagę na to, co się je, robię
przemyślane zakupy, żeby nie
marnować jedzenia. Nie pozwalam sobie na stołowanie się
w restauracjach.
Przestrzegam
tego,
aby
gasić w domu światło i dokręcać wodę. Ma to bardzo duże
znaczenie - rachunki są o wiele
mniejsze. Tu pięć złotych, tam
pięć i już się nazbiera. W tym
roku chciałam pojechać na
wakacje, no ale niestety, nie
było mnie na nie stać. W dzisiejszych czasach ludzie bardziej
oszczędzają, wszystko jest drogie, trzeba liczyć się z każdym
groszem.

Marian Mamys
emeryt

Są jeszcze i tacy, którzy
nie muszą oszczędzać. Żyją
w dostatku, na wszystko ich
stać.
Takie osoby, które żyją z rent
albo mają małe zarobki, są zmuszone do oszczędzania.
Jestem raczej oszczędny, nie
pozwalam sobie na wszystko,
czasami trzeba umieć z czegoś
zrezygnować. Zwracam uwagę
na ceny, porównuję w sklepach,
kupuję tam, gdzie jest taniej.
Potrafię sobie odmówić piwka,
lubię je wypić, ale latem, zimą
nie piję w ogóle.
Nie oszczędzam za to na
opale, bo na tym nie można
oszczędzać. Zimą musi być
w domu ciepło. Nie da się też
zaoszczędzić na lekarstwach,
które trzeba kupić, mimo że są
bardzo drogie.

Sławomir Bajor

prowadzi warsztat naprawy
agd

Powinno się oszczędzać, żeby
mieć parę groszy na tzw. czarną
godzinę. Z drugiej strony, gdy
pieniądze są w obrocie przynoszą zysk, być może to lepsze
rozwiązanie. Warto też w coś
zainwestować. Pieniądz robi
pieniądz. Dzisiaj są takie czasy,
że mało kto odkłada, niestety
coraz więcej ludzi żyje z miesiąca na miesiąc. Nie powinno
się oszczędzać na jedzeniu,
mogę nie mieć na jakieś wyjście, ale jeśli mam w danej
chwili ochotę na coś do zjedzenia, nawet luksusowego, to nie
odmawiam sobie kupna tego.
Mógłbym za to zrezygnować
z jakiegoś wyjazdu na długi
weekend, a zaoszczędzone
w ten sposób pieniądze przeznaczyć na nowy sprzęt czy
meble do domu.

Oferuje pomoc oraz doradztwo w zakresie utrzymania
rodzin pszczelich i prowadzenia
pasiek.
Z pozdrowieniami
Pszczelarze z koła
w Ostrzeszowie

Rozm. i fot.
A. Ławicka i A. Pisula

Elżbieta Roszko

zajmuje się domem

Jeżeli jest z czego, to warto
oszczędzać. Ale jeżeli nie ma
z czego, to trzeba żyć na bieżąco. Nie jestem zwolenniczką,
aby odkładać pieniądze do banku
- lokaty są niskoprocentowe, dlatego mija się to z celem. Najlepiej
odkładać do portfela i dobrze go
pilnować. Z doświadczenia wiem,
że najwięcej zaoszczędzi się na
jedzeniu. Do zakupów spożywczych trzeba podchodzić z rozsądkiem - kupować tylko to, co
jest naprawdę potrzebne, a nie
wszystko, co „oczy by jadły”. Chodzę do sklepu z karteczką, pilnuję,
żeby kupować według sporządzonej listy, nic poza tym, bo przeważnie jest to niepotrzebne i nie
zużywa się tego, a po co wyrzucać
później do kosza. Polacy wyrzucają dużo jedzenia, byłam ostatnio
u córki w Niemczech, tam, niestety, jest tak samo. Nie można za
to oszczędzać na kulturze, należy
zostawić sobie parę groszy na
jakieś wyjście, bo sama telewizja
nie wystarczy.

