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ŚWIĘTO ZMARŁYCH

To taki czas zadumy,
modlitwy nad zmarłych duszami.
Choć ICH już nie ma wśród nas...
kochamy nadal, więc pamiętamy
Patrzę na płomień tlący się w zniczu.
Smutek i żal się we mnie budzi.
Spoglądam w niebo i zadaję pytanie:
„Dlaczego Boże, zabierasz dobrych ludzi?”
Zabierasz tych, co mają serca szlachetne.
A ci bez niego po ziemi stąpają.
Dlaczego śmierć musi rozdzielać tych...
którzy tak bardzo się kochają.
Kiedy już opuszczam bramy cmentarza...
zmarłe dusze żegnam powoli...
Nie proszę Boga o życie, ale mam nadzieję...
że za rok tu przyjść mi pozwoli...

Rozbudowano i wyremontowano remizę OSP w Trzebcach
W sobotę 11 października odbyło się uroczyste oddanie do użytku, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Trzebcach po przeprowadzonym generalnym remoncie i rozbudowie.
Remont i rozbudowa remizy w Trzebcach została zaplanowana w tegorocznym budżecie i miała być ukończona do
końca października 2014 . Największym zadaniem było dobudowanie do istniejącego już budynku strażnicy
pomieszczeń na kotłownie, magazyn, szatnię i sanitariaty. Kotłownie wyposażono w nowoczesny piec centralnego
ogrzewania. Instalację grzewczą wykonano z trwałych i estetycznych materiałów. Pomalowano pomieszczenia
strażnicy nadając im bardzo estetyczny wygląd.
Uroczyste oddanie budynku remizy rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną przez przeora
wielgomłyńskiego klasztoru ojca Dominik Partykę. W wygłoszonej homilii ojciec przeor gratulował mieszkańcom
wspaniałej inicjatywy, której efektem była rozbudowa i remont strażnicy. Stwierdził iż zarówno wieś Trzebce jak i
Perzyny zyskały budynek, wokół którego będzie koncentrowało się życie kulturalne wsi oraz będą mogły być
organizowane w nim różne uroczystości. Po zakończeniu mszy przeor poświęcił cały obiekt.
Historię rozbudowy i remontu remizy przekazał radny z Trzebiec Jan Kopiecki, który jednocześnie
podziękował władzom gminy za przychylne ustosunkowania się do inicjatywy mieszkańców wsi oraz podziękował
wszystkim zaangażowanym w tą inicjatywę. Następnie odbył się podniosły moment przecięcia wstęgi jako elementu
uroczystego oddania obiektu do użytku.
Gospodarz gminy wójt Bogdan Witaszczyk zwracając się do zgromadzonych pogratulował im determinacji w
doprowadzeniu do końca tej tak potrzebnej dla mieszkańców inwestycji. Mówił o szczególnym zaangażowaniu radnego
Jana Kopieckiego , który skutecznie przez okres trzech kadencji wykonywania mandatu radnego walczył o tą inwestycję
a w trakcie jej realizacji cały czas czuwał na terminowym i prawidłowym wykonaniem wszystkich robót.
Następnie wójt gminy przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Łosia i sekretarz Gminy Bożeny Nowak,
wyróżnił specjalnymi dyplomami grupę osób, które w szczególny sposób pomagały w budowie i remoncie strażnicy
OSP w Trzebcach.
(Ciąg dalszy na str.2)

