W sierpni br. zakończono rewodociągowanie Sokolej Góry. Prac polegały na wymianie starych rur azbestowocementowych na rury z PCV oraz wykonanie 56 przyłączy. Przez całą wieś położono nową nawierzchnię bitumiczną i krawężniki.
W przyszłym roku wykonany zostanie chodnik. Wartość tej inwestycji to ponad 800 tys. zł.
REMONTY W SZKOŁACH I REMIZACH
W gminie Wielgomłyny są trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Dyrektorzy szkół w okresie wakacji przeprowadzili
remonty we wszystkich placówkach oświatowych.Największy zakres prac , ze względu na istniejące potrzeby, wykonano w
Zagórzu. Wymieniono aluminiową instalację elektryczną, zatynkowano miejsca naruszonego tynku a następnie pomalowano klasy
lekcyjne, korytarze , klatki schodowe i sanitariaty. W pozostałych szkołach wymieniono okna, malowano pomieszczenia oraz
ławki. Czyste, słoneczne , wyremontowane szkoły przywitały uczniów 2 września.
Trwają prace przy remoncie remizy OSP w Woli Kuźniewskiej. Polegają one na położeniu nowej instalacji elektrycznej w
części budynku gdzie jest świetlica, założenie nowego okna, otynkowanie pomieszczeń i wykonanie posadzki. Remont wykonają
do końca października pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych.

Budynek GOK w Zagórzu z zewnątrz jest już
gotowy. Obecnie trwają prace wykończeniowe
wewnątrz budynku

Rozpoczął się remont remizy OSP w Woli
Kuźniewskiej. Właśnie trwają prace przy
obsadzaniu nowego dużego okna

Ocena bezpieczeństwa w gminie Wielgomłyny
W czwartek, 12 wrześnie 2013 roku, obradowała Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku
Publicznego Rady Gminy Wielgomłyny.
Podstawowym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Komendanta Komisariatu Policji w Przedborzu
podinspektora Mariusza Pawłowskiego stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wielgomłyny ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Stąd obecność w wali obrad dyrektorów szkół z terenu gminy, którzy
przysłuchiwali się sprawozdaniu komendanta oraz czynnie uczestniczyli w dyskusji jaka się po nim wywiązała.
Z zestawienia przekazanego przez komendanta Pawłowskiego w 2012 roku na terenie gminy doszło do 65 przestępstw a
w I półroczu roku 2013 było ich 32. Wśród najczęstszych przypadków przestępstw były te związane z prowadzeniem pojazdów
mechanicznych pod wpływem alkoholu. W zestawieniu dokonanych przestępstw prowadzą Wielgomłyny z 17 przestępstwami
dokonanymi w 2012 i 16 w pierwszym półroczu 2013 roku. Na drugi miejscu w 2012 r. uplasował się Krzętów z 8 przestępstwami
a na trzecim Niedośpielin i Rogi (po 7 przestępstw).
Według oceny komendanta Mariusza Pawłowskiego gmina Wielgomłyny należy do jednej z bezpieczniejszych gmin w
powiecie radomszczańskim a dynamika ilości przestępstw należy do malejących.
Na zakończenie obrad Komisji komendant Mariusz Pawłowski wraz z wójtem gminy Bogdanem Witaszczykiem,
sekretarz gminy Bożeną Nowak i przewodniczącym Komisji Oświaty Marianem Stępniem wręczyli dyrektorom szkół z
terenu gminy po 30 sztuk kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży z tych szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo między
innymi w czasie wycieczek rowerowych organizowanych przez te szkoły.

