Remonty dróg zakończone
Na 2013 rok zaplanowano w budżecie gminy Wielgomłyny wykonanie remontu kilku dróg gminnych. Zaplanowano
remont drogi z Myśliwczowa w kierunku Rogów ( do skrzyżowania z drogą powiatowa) a także drogi we wsi Trzebce oraz
drogi we wsi Kolonia Myśliwczów. Wszystkie te inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z
Radomska, które wygrało przetarg.
Najkrótszym odcinkiem była budowa drogi w Koloni Myśliwczów bowiem nowa nawierzchnia została położona
na odcinku 165 metrów a koszt jej położenia wyniósł 37.440 zł.
Znaczny zakres remontu wykonano na drodze pomiędzy Myśliwczowem a Rogami. Co prawda istnieje tam droga
asfaltowa ale na skutek działań natury jej stan był bardzo zły, zagrażający bezpieczeństwu pojazdów po niej się
poruszających. Na odcinku 557 metrów położony został nowy asfalt i przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową
biegnącą z Wielgomłyn do Rogów. Całkowity koszt tej inwestycji to 321.649 zł.
Zakończył się remont skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Kruszyna. Remont polegał
na przebudowie skrzyżowania poprzez rozdzielenie na dwa pasy drogi gminnej w miejscu jej połączenia z drogą powiatową
specjalną wysepką, która w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pojazdów poruszających się po tym skrzyżowaniu.
Jednocześnie wokół skrzyżowania zrobione są chodniki a także zatoczka przy przystanku PKS. Całe skrzyżowanie
zostało pokryte nowym asfaltem. Inwestycja ta zrealizowana została przez gminę wspólnie z powiatem radomszczańskim,
który zakupił kostkę brukową i krawężniki do wykonania chodników i zatoczki autobusowej. Remont wykonał Zakład
Komunalny z Wielgomłyn a jego koszt wyniósł około 120 tysięcy złotych
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Nagrody dla dyrektorów szkół z gminy Wielgomłyny
W czwartek, 17 października 2013 roku, odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielgomłyny. Poświęcone one było w całości spotkaniu z
dyrektorami szkół z terenu gminy a okazją do takiego spotkania był Dzień Edukacji Narodowej jaki świętowany był 14
października
Zwracając się do dyrektorów szkół wójt Bogdan
Witaszczyk raz jeszcze złożył dyrektorom serdeczne życzenia z
okazji święta edukacji, gratulując wszelkich sukcesów jakie
osiągnięto w edukacji, wychowaniu i sporcie. Następnie w asyście
przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Łosia oraz
przewodniczącego Komisji Oświaty Mariana Stępnia wręczył
dyrektorom szkół nagrody, przyznane im z okazji Dnia Nauczyciela.
Nagrody otrzymali: dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Wielgomłynach Bogumiła Dyktyńska, dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wielgomłynach Leszek Wróblewski, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie Iwona Kolanowska
oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu Maria
Placzyńska.
Po tej części obrad komisji odbyła się dyskusja na temat
problemów oświaty oraz innych zagadnień związanych z
funkcjonowaniem szkół na terenie gminy Wielgomłyny
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