Część artystyczną uroczystości zapewnił radomszczański chór Cantabile, który wykonał pieśni i pioseneki patriotyczne,
wśród których nie zabrakło „Jędrusiowej doli” partyzanckiego hymnu autorstwa Czesława Kałkusińskiego i Henryka Fajta. Po tym
wykonaniu na scenie pojawił się po raz kolejny minister Zbigniew Zieliński, który przypomniał historię powstania tej piosenki a
także opowiedział o mniej znanym hymnie „Dywizjonu 303”, który napisali ci sami autorzy. Nuty i słowa przekazane zostały do
Anglii i od tamtej pory ten słynny Polski Dywizjon Lotniczy miał swój hymn.
Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym tę bitwę, przy drodze do Krzętowa, złożone zostały
wiązanki kwiatów a kompania honorowa Wojska Polskiego z jednostki w Tomaszowie Mazowieckim oddała salwę honorową.

Gminny Dzień Strażaka w Wielgomłynach
W niedzielę, 11 maja 2014 roku, w Wielgomłynach obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Jest to coroczne święto
strażaków ochotników z terenu gminy związane z ich patronem świętym Florianem.
Obchody rozpoczęły się od zbiórki delegacji z poszczególnych OSP na placu przed Urzędem Gminy a następnie zwartą
kolumną strażacy oraz zaproszeni goście udali się do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą.
Msze koncelebrował proboszcz ojciec Jacek Toborowicz, który na początku przywitał wszystkich zebranych w świątyni
a także przybyłych gości. Wśród nich Posła na Sejm RP Krystynę Ozgę, członka Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Jerzego
Kaczmarka, prezesa Zarządu Powiatowego OSP Henryka Czubaja, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej Przemysława Zielińskiego, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wielgomłynach Bogdana Witaszczyka
oraz komendanta Oddziału ZOPS Krzysztofa Skrabonia, radna do Rady Powiatu Radomszczańskiego Bożena Nowak.
W wygłoszonej homilii ojciec Toborowicz mówił o trudnej i pełnej poświecenia pracy strażaków ochotników, którzy w
obecnej rzeczywistości służą pomocą w wielu zdarzeniach ratując życie i mienie mieszkańców gminy. Życzył jednocześnie
każdemu ze strażaków tyle samo powrotów z akcji co wyjazdów oraz tego by tych wyjazdów było jak najmniej.
Po mszy świętej strażacy przeszli do Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach gdzie
spotkali się z władzami OSP oraz zaproszonymi gośćmi. Na początku spotkania odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia
odznaczenia strażackiego dla druha Zbigniewa Nowaka z OSP Wielgomłyny.
Potem głos zabrał
wójt Bogdan Witaszczyk, który podziękował druhom strażakom za niesienie pomocy
poszkodowanym mieszkańcom gminy i pogratulował jednostkom OSP zwiększenia stanu osobowego ( przykład OSP
Niedośpielin ) oraz rozwoju bazy lokalowej i zakupu nowego sprzętu gaśniczego. Następnie dodał, że wspomniany rozwój
jednostek OSP jest możliwy dzięki corocznemu zabezpieczaniu w budżecie gminy niezbędnych środków finansowych, np.2014 r.
.Jest to około 300 tys. Zł. W roku przyszłym planowany jest zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki w Wielgomłynach,
która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Posłanka Krystyna Ozga, która obecnie kandyduje do Parlamentu
Europejskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, szeroko omówiła swoje działania jakie podejmowała dla dobra
ochotniczych straży pożarnych zarówno jako wicewojewoda łódzki jak i poseł na Sejm RP.

