To dzięki jej inicjatywie powstał Zespól Parlamentarny ds. Ochotniczych Straży Pożarnych, który inicjował wiele
spraw związanych z działaniami straży choćby takimi jak zakup samochodów gaśniczych i innego sprzętu.
Bardzo ważną inicjatywą, którą udało się zrealizować dzięki determinacji Krystyny Ozgi, było zrównanie podatku
VAT płaconego przy zakupie sprzętu przeciwpożarowego przez Ochotnicze Straże Pożarne i Państwową Straż Pożarną.
Okazało się bowiem, że OSP płaci 23 procentowy podatek VAT a PSP tylko 7 procentowy. Obecnie podatek ten wynosi 7
procent dla obydwu tych instytucji.

„Złote Gody”
W czwartek, 22 maja 2014 roku odbyła się w Wielgomłynach niezwykła uroczystość. W tym dniu 30 par z terenu
gminy obchodziło swoje „Złote Gody”, czyli 50 lat pożycia w związku małżeńskim.
Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Rozpoczęła ją sekretarz gminy
Bożena Nowak, która przywitała wszystkie zaproszone pary jubilatów, ich rodziny oraz władze samorządowe gminy i
proboszcza parafii w Wielgomłynach ojca Jacka Toborowicza. Następnie kierownik gminnego Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Kubik przeczytała rotę przysięgi małżeńskiej, którą przy dźwiękach Marsza Mendelsona powtórzyli wszyscy
jubilaci.
Wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk zwracając się do wszystkich powiedział między innymi: (...) Z
Waszego Życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Przychodziły na świat w
Waszych małżeństwach dzieci. Usilnie zabiegaliście nie tylko o ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. Uczyliście je
zrozumienia otaczającego świata i pierwszych słów. Przywiązania do ludzi i ufności do nich. (...) Składam Wam drodzy
Jubilaci gratulacje za chlubne przeżycie, tak pięknej wspólnej drogi życia. Za Waszą wzajemną miłość, przykład, wspólne
pokonywanie trudności, nieprzespane noce nad łóżeczkiem dzieci, słowa otuchy. Moja wypowiedź byłaby niepełna gdybym w
tak ważnym dniu nie złożył Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia oraz
czerpania satysfakcji z dotychczasowych sukcesów i tych , które jeszcze nastąpią. (...)
Bożego Błogosławieństwa udzielił wszystkim małżeństwom proboszcz ojciec Jacek Toborowicz, życząc
jednocześnie długich lat życia w pomyślności i zdrowiu.
Następnie wójt Bogdan Witaszczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś udekorowali Złotych
Jubilatów odznaczeniami przyznanymi Im przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz wręczyli specjalny List
Gratulacyjny od władz samorządowych oraz piękne czerwone róże i słodkie upominki. Nie zabrakło tradycyjnej lampki
szampana i okolicznościowego tortu oraz gromkiego odśpiewania „Sto Lat”.
(Ciąg dalszy na str.4)

