
[ 14 ] PRZEGLĄD OSIECKINa dwa baty
W dniu 8 lipca Zarząd Koła

Osieczna nad Jeziorem Ziem-
nickim zorganizował zawody
wędkarskie o Puchar Prezesa

Koła Osieczna.
Łowiono na dwie wędki do-

wolną metodą z wyjątkiem spin-
ningu.

Wędkarze w trakcie zawodów
złowili wiele płoci, leszczy, krąpi
oraz linów. Łowiono na bata, na
grunt z koszyczkiem i podwiesza-
nym sygnalizatorem brań oraz na
federa. 

Wspaniały pokaz łowienia na
dwa baty zaprezentował zwy-
cięzca zawodów - Andrzej Wil-
czyński, który w czterogodzinnej

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia obchodzą Bogumiła i Edward Stor ze
Świerczyny. Ślub cywilny brali 18 sierpnia, a kościelny 25 sierpnia w Czer-
wonej Wsi. Pani Bogumiła miała zaledwie 18 lat, a jej mąż o 6 lat więcej.
Dziś śmieją się, że żona była pilnie potrzebna na gospodarce, więc pan
Edward nie zamierzał czekać. A znalazł młodą dziewczynę w Kątach, też
w rolniczej rodzinie. Pokochali się, pobrali i już zawsze mieszkali w ro-
dzinnym domu pana młodego, w Świerczynie. Od tamtego czasu mija
właśnie 50 lat. 

Gospodarowali wspólnie na 11 hektarach. Ale pan Edward zawsze
jeszcze pracował dodatkowo. Najpierw kilka lat w jajczarni, a potem na
taksówce. I właśnie z tej pracy znają go niemal wszyscy mieszkańcy
gminy. Za kółkiem spędził ponad 20 lat. Jubilaci wychowali trójkę dzieci,
dwie córki i syna. Wszyscy są w Świerczynie, córki na swoim, a syn z
żoną i dziećmi z rodzicami. To on przejął gospodarstwo i dalej je prowa-
dzi. Dziś zajmuje się głównie produkcją warzywną. Uprawia fasolę, ka-
pustę, ziemniaki, ogórki. Rodzice mu oczywiście pomagali, dokąd mogli.
Niestety, 10 lat temu pan Edward przeszedł udar i od tego czasu nie cho-
dzi. Wymaga stałej opieki, częstych wyjazdów do lekarzy, no i tej zwykłej
codziennej troski. Nie jest więc łatwo, choć pani Bogumiła mówi, że za-
wsze może liczyć na pomoc bliskich. Państwo Stor doczekali się bowiem
aż 12 wnucząt i 6 prawnucząt. Codziennie ktoś jest u nich, a trójka wnu-
ków z nimi mieszka. 

O czym więc mogą marzyć jubilaci? Wyłącznie o zdrowiu, choć pani
Bogumiła krząta się po gospodarstwie, razem z synową prowadzi dom, a
też nie jest najzdrowsza. Chcieliby zatem czuć się lepiej, pomóc ile się da
panu Edwardowi i jeszcze trochę wspólnie wypoczywać. Ważne by jak
najdłużej byli razem. 

turze złowił 7890 gram ryb,
II miejsce zajął junior Michał Ku-
biaczyk, III miejsce przypadło w
udziale Mateuszowi Kostce.

Na zakończenie uczestnicy po-
częstowani zostali kiełbaskami
oraz napojami chłodzącymi.

Sędzia główny zawodów - Da-
riusz Kostka, sędziowie pomocni-
czy - Mieczysław Ratajczak, Józef
Łopuszyński, Robert Jurga. 

Razem przez Ŝycie


