75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 września br. minęła 75 rocznica wybuch II Wojny Światowej. Wojna rozpoczęła się od zbombardowania Wielunia.
Jest ono przywoływane jako przykład bestialstwa i nieuzasadnionego terroru niemieckiego lotnictwa. Nalot przeprowadzono
nagle, bez wypowiedzenia wojny Polsce przez III Rzeszę. Jego skutkiem było zniszczenie zabudowy miejscowości w 75
procentach, ze szpitalem i zabytkami włącznie. Zginęło wielu niewinnych ludzi mieszkańców Wielunia.
Przedstawiciele władzy samorządowej gminy czyli wójt Gminy Bogdan Witaszczyk i kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Bogumiła Smolarczyk uczcili 75 rocznicę wybuchu wojny składając kwiaty i zapalając znicze w
miejscach pamięci narodowej w naszej gminie.
W gminie Wielgomłyny pomnikami upamiętniającymi wydarzenia z okresu wojny opiekują się uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Uczniowie z PSP w Zagórzu opiekują się pomnikiem w Wólce Bankowej, z PSP w Krzętowie
pomnikam za Wolą Życińską , uczniowie z PSP w Wielgomłynach pomnikiem w parku wielgomłyńskim a uczniowie
Publicznego Gimnazjum pomnikami na cmentarzu w Wielgomłynach.

Inauguracja roku szkolnego
W poniedziałek, 1 września 2014 r. w gminie Wielgomłyny zaingurowany został nowy rok szkolny 2014/2015 w
trzech szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum. Naukę rozpoczęło tego dnia 475 uczniów oraz 81 dzieci w
oddziałach przedszkolnych.
Wójt Gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Publicznym
Gimnazjum. Zwracając się do uczniów i nauczycieli powiedział między innymi:
(…) Pierwszy września, kolejna bolesna rocznica napaści faszystowskich Niemiec na Polskę, jednocześnie dzień
rozpoczynający nowy rok szkolny. Dający kolejną szansę każdemu uczniowi na jego osobisty rozwój intelektualny,
dokładniejsze poznanie swojego ulubionego przedmiotu. Rozwój fizyczny w zajęciach sportowych a także nawiązanie
koleżeńskich przyjaźni i rozwijanie predyspozycji osobistych w licznych fakultetach szkoły i warsztatach prowadzonych przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach i jego filiach w Zagórzu i Krzętowie.
Życzę każdemu uczniowi sukcesów w nauce i radości z bycie młodym człowiekiem, uczniem naszych szkół. Pedagogom życzę
satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękuję Państwu nauczycielom i pracownikom obsługi szkół za wyjątkową dbałość o
poziom kształcenia i wychowania uczniów i należyte ich przygotowanie do dalszej edukacji w szkołach zawodowych i
średnich.(…)

Dożynki Gminne w Wielgomłynach
W niedzielę, 24 sierpnia 2014 r, w gminie
Wielgomłyny odbyły się coroczne Dożynki Gminne.
Zgodnie z tradycją korowód dożynkowy uformował się
przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i tuż
przed godziną 13.00 wyruszył do wielgomłyńskiego
klasztoru, gdzie odbyła się uroczysta Msza dziękczynna w
podzięce za tegoroczne plony.
Celebrujący mszę przeor klasztoru ojciec Dominik
Partyka w wygłoszonej homilii wiele miejsca poświęcił
znaczeniu, jakie dla człowieka ma chleb. Wspominał czasy
kiedy bochenek chleba znaczony był znakiem krzyża przed
jego pokrojeniem a każda kruszyna chleba, które spadła na
ziemię, była podnoszona z uszanowaniem. Mówił też o
ogromnym trudzie, jaki towarzyszy rolnikom w ich ciężkiej
pracy na roli, życząc wszystkim wszelkiej pomyślności i
dobrych zbiorów.
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