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 Kiedy wybuchł pożar klasztoru mia-
 ztery lata. Firma ojca zajmowała

 drestaurowaniem świątyni, wtedy
 pokazywał nam jak się odnawia

e. Zaczęło się więc jeszcze przed
iem do szkoły podstawowej.
m z braćmi pomagaliśmy ojcu w fir-

 w każde wakacje - mówi Szymon
acki. 
na fotografią pasjonowała się od
ze. Zdobyła więc zawód w tej dzie-
, skończyła studia z zakresu foto-
 Rozpoczęła pracę w leszczyńskiej
 fotograficznej.

 W tej dziedzinie dużo się zmieniło,
 się uczyłam i na początku mojej
 robiłam zdjęcia aparatami analo-
mi. Nie zliczę nocy, które spędziłam
mni przy obróbce zdjęć. Dziś pra-

 się na aparatach cyfrowych, a zdję-
 brabia w komputerze. Techniki są

nie inne. - mówi Ilona Nowacka.
na i Szymon poznali się w szkole
awowej. On rodowity osiecznianin,

 w wieku dziewięciu lat przeprowa-
 się tutaj z Rydzyny. Ich drogi ciągle

 chodziły, kiedy dorośli założyli ro-
 ale każdy pracował w innej firmie.

 ubiegłym roku postanowili otwo-
 własną działalność gospodarczą.

 o długiej nazwie: Konserwacja,
wacja i Restauracja Obiektów i
miotów Zabytkowych Szymon No-
 istnieje od grudnia 2014 roku. W
ch swej działalności mają remont i
wianie nie tylko "zwykłych obiek-
 ale także przedmiotów jak figurki,
y, obrazy oraz całych wnętrz obiek-

 abytkowych. Przeprowadzają też
nia konserwatorskie. Praca ta łączy
bie zawody historyka sztuki, mura-

 malarza, tynkarza stolarza, a za-
 wykonywane przy obiektach są za

pomocą dawnych technologii. Wykona-
nie jednego zlecenia trwa czasem mie-
siącami, a nawet latami. W firmie nie
zatrudnili na razie żadnego pracownika.
Szymonowi pomaga żona. Jest nieoce-
niona przy dokumentowaniu obiektów.
Ilona Nowacka fotografuje też pejzaże,
ludzi, wykonuje zdjęcia portretowe, le-
gitymacyjne, oferuje usługi dokumenta-
cji fotograficznej uroczystości takich jak
wesela, komunie, urodziny, rodzinne
sesje fotograficzne, zdjęcia klasowe i
wiele innych. Zdjęcia wykonuje także w
domu u klienta. Ilona przyjmuje właści-
wie wszystkie zlecenia z zakresu foto-
grafii, projektuje fotoksiążki, albumy,
dokonuje reprodukcji starych zniszczo-
nych fotografii.

Ilona i Szymon poza rodziną i firmą
stworzyli jeszcze coś wspólnego. Połą-
czyli swoje pasje i założyli na face-
booku profil Osieczna photostory. Tam
publikują zdjęcia z różnych miejsc na-
szej gminy - te współczesne i te dawne,
wykonane przed dziesiątkami lat. Stare
fotografie przesyłają im mieszkańcy
oraz sympatycy gminy, także osoby,
które w dzieciństwie spędziły tu waka-
cje albo były na kilkutygodniowej kura-
cji w osieckim sanatorium.

- Są też ludzie, którzy tutaj miesz-
kali, ale wyprowadzili się poza granice
naszego kraju. Piszą więc do nas z Ka-
nady, Jerozolimy, Niemiec, Anglii i wielu
innych krajów. Mamy coraz więcej
zdjęć z prywatnych albumów - dla nas
bardzo cennych - mówi Ilona Nowacka.
- Wszystkich zaintere- sowanych naszą
działalnością zapraszamy do współ-
pracy.
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Reprezentacja gminy Osieczna - grupa "Śmigło Osieczna" zajęła
III miejsce w II Olimpiadzie Sportowej Seniorów "Olimpiada bez
granic". W turnieju zorganizowanym przez stowarzyszenie Ro-
dzina Wojskowa startowało 28 drużyn z całego powiatu. Konku-
rencje były zróżnicowane: rzut oszczepem, rzut granatem,
zawody na kręgielni, strzelanie, pytania z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, reanimacja. Drużyna "Śmigło Osieczna" w
składzie: Janusz Jeske, Paweł Korbik i Henryk Spychaj walczyła
zacięcie. Po zsumowaniu punktów okazało się, że zajęli trzecie
miejsce, otrzymali puchar i nagrody - upominki. Zapewniają, że
poza sportową walką na leszczyńskim stadionie była też świetna
atmosfera oraz pyszny poczęstunek. Startowali już po raz trzeci,
także wtedy, kiedy jeszcze przed olimpiadą organizowany był tur-
niej sprawnościowo - obronny dla seniorów. Za każdym razem
zajmowali miejsca na podium. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
wytrwałości w duchu sportowym.

W Święciechowie odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Po-
żarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział
wzięło 30 drużyn pożarniczych, startowały także drużyny z gminy
Osieczna. 

Najlepsze miejsce wywalczyła drużyna chłopców z Popowa Wonie-
skiego, zajmując III miejsce w grupie I "A". W grupie kobiet OSP Łoniewo
zajęła czwartą pozycję, w grupie męskiej OSP Łoniewo była piąta. W gru-
pie I "C" dziewczynek OSP Osieczna zajęła VII lokatę. Gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i walczyli do samego końca.

W Święciechowie odbyłyy yłł się VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Po-
żarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych W zawodach udział

Zawody strażackie

lona podczas pracy.


