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Pięć milinów złotych pozyskaliśmy na inwestycje z Unii Europejskiej, natomiast pozostałą kwotę, 2,8 mln zł,
ze współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( wspieranie budowy
wodociągów i kanalizacji ) , Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ( budowa mostu w Niedośpielinie oraz
drogi „schetynówki” Wola Kuźniewska - Myśliwczów ), Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi ( budowa dróg polnych ), Starostwa Powiatowego w Radomsku ( budowa chodnika w Niedośpielinie i
Wielgomłynach ul. Radomszczańska , mostu w Krzętowie i mostka w Wielgomłynach na ul. Zagórskiej, nawierzchni
bitumicznej na ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach ).
Pozyskane środki zewnętrzne, przyczyniły się do szybkiego rozwoju naszej gminy, która ciągle pięknieje i daje
poczucie bezpieczeństwa oraz lepszego jutra.
W rankingach i opracowaniach statystycznych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi gmina Wielgomłyny w
latach 2007 - 2013 , zajęła prestiżowe pierwsze miejsce, spośród 11 gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego w
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
- Proszę powiedzieć ile środków własnych przeznaczyła gmina Wielgomłyny na partnerstwo w budowie
inwestycji ze wspomnianymi urzędami a szczególnie na budowę dróg lokalnych ?
Po raz pierwszy w historii samorządu gminy Wielgomłyny, to jest od 1990 roku zainwestowaliśmy w okresie
jednej kadencji aż 13 milionów złotych, w tej kwocie 5,2 mln zł pochodzi z własnego budżetu gminy. Poza
wspomnianą kanalizacją - 8,9 km i oczyszczalnią w Krzętowie z możliwością przyłączenia Rudki i Rogów,
budowaliśmy w wielu miejscowościach drogi bitumiczne 8,9 kilometra, chodniki, poszerzenia dróg, skrzyżowania,
zatoczki autobusowe wraz z przystankami i wodociągi 8,6 kilometra. Powstał również Ośrodek Kultury w Zagórzu 1,3
mln zł, remontowaliśmy remizy i świetlice wiejskie, budowaliśmy mosty około 1 mln zł oraz rozbudowywaliśmy
oświetlenie uliczne. Remontowane i docieplone zostały budynki szkolne, wybudowaliśmy parking przy Ośrodku
Zdrowia w Wielgomłynach oraz przy boisku sportowym w Wielgomłynach. Powstały też nowe murawy piłkarskie dla
Klubu Sportowego w Krzętowie i obok Hali Sportowej w Wielgomłynach.
Wymienione inwestycje i wiele innych pomniejszych, podnoszą standard naszego życia i przyczyniają się do podjęcia
decyzji o zamieszkaniu tutaj, przejęciu gospodarstwa rolnego, firmy rodzinnej , ewentualnie rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Przykładem powstanie w ostatnich latach w Wielgomłynach dwóch firm brukarskich oraz kilku
warsztatów samochodowych i stolarskich na terenie gminy.
Jak Pan ocenia mijającą kadencję?
Oceniam ją pozytywnie. Większość zadań, które postawiliśmy sobie na jej początku, zostało wykonane.
Gmina Wielgomłyny, została również dobrze przygotowana do nowej szansy rozwoju na lata 2014 - 2020. Rada
Gminy w lutym br. podjęła uchwałę o przystąpieniu naszej gminy do programu „LIDER” , Grup Lokalnego Działania „Dolina Pilicy”. Jest to nowe narzędzie pozyskiwania środków finansowych na tworzenie mikroprzedsiębiorstw ( do 5
osób) , zdobywania kwalifikacji potrzebnych na radomszczańskim rynku pracy, budowy obiektów kultury, sportu,
placów zabaw i małej architektury ( odnowa wsi). Lata 2014 - 2020, to również nasza wielka szansa rozwoju
agroturystyki i rekreacji w naszej gminie, wykorzystując walory rzeki Pilicy i kompleksu leśno wodnego w
miejscowości Borowiec oraz atrakcji historyczno - krajobrazowych Góry Chełmo. Pewność realizacji powyższych
inwestycji daje zapis umieszczony w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego , w której gmina Wielgomłyny oraz
Żytno, Masłowice i Przedbórz mogą korzystać z zabezpieczonych w programach UE środków na budowę
nowoczesnej bazy turystycznej i rekreacyjnej.
Korzystając ze sposobności,
pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom gminy: rolnikom,
przedsiębiorcom, pracownikom oświaty, służby zdrowia, radnym i sołtysom za podjęte działania w celu rozwoju swoich
gospodarstw, przedsiębiorstw i zarządzanych instytucji .
Dziękuję również za partnerstwo, krzewienie kultury przez stowarzyszenia, integrację społeczną i wyrażaną
troskę o dalszy pomyślny rozwój swoich miejscowości i naszej gminnej wspólnoty.

Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy
Wielgomłyny Stanisławem Łosiem
-Zbliża się do końca VI kadencja Rady Gminy. Jak Pan ocenia ten czas pracy rady?
Oceniam tą kadencję jako czas dość intensywnej pracy samorządowej . Odbyliśmy 41 sesji, na których
zatwierdziliśmy 338 uchwały dotyczące zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych z administracji
rządowej, porozumień z organami tej administracji oraz zadań inwestycyjnych określonych w poszczególnych
budżetach na kolejne lata budżetowe 2010-2014. Wielokrotnie Rada opiniowała i dokonywała zmian w budżecie
gminy w danym roku budżetowych a ważniejsze inwestycje wieloletnie zatwierdzała w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2014-2024. Praca rady z założenia opiera się na przyjętym i zatwierdzonym
na początku roku „planie pracy rady” do którego w trakcie roku wprowadza się konieczne korekty.
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