Dwa nowe stowarzyszenia w gminie
Dla mieszkańców każdej z gmin ważne jest by gmina inwestowała w poprawę jakości dróg, rozwój
kanalizacji czy edukację. Władze Wielgomłyn skupiają się na jeszcze jednym chyba najważniejszym dla każdej z gmin
aspekcie a mianowicie integracji społeczności dlatego stawiają na rozwój stowarzyszeń i zachęcają mieszkańców do
ich tworzenia.
- Strategia rozwoju województwa łódzkiego typuje cztery gminy położone wzdłuż rzeki Pilicy do korzystania
z dodatkowych programów rozwoju uważamy, że nie możemy zaprzepaścić tej szansy, skoro leżymy w jej sąsiedztwie,
dlatego Wielgomłyny przystąpiły do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia ,,Dolina Pilicy” - mówi Bogdan
Witaszczyk, wójt gminy Wielgomłyny.
W 2010 roku w gminie powstało Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Zawsze Razem” . Dziś liczy już 114
członków. 17 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia połączone z obchodami gminnego
Dnia Seniora. Spotkania czy wyjazdy członków stowarzyszenia odbywają się cyklicznie czyli raz w miesiącu, poza
tym Stowarzyszenie co roku stara się zostawić pamięć po sobie w tym celu remontuje przydrożne zaniedbane kapliczki
na terenie całej gminy. Zostały wyremontowane już te na Borowcu, Pratkowicach, Wólce Bankowej i Rudce.
Prezesem Stowarzyszenia jest Bogumiła Smolarczyk - działalność stowarzyszenia prowadzona jest społecznie.
Stowarzyszenia powstało dzięki temu, że gmina wzięła udział w Poakcesyjnym Programie Wspierania Obszarów
Wiejskich, dzięki temu w latach 2007 - 2009 kwota prawie 300 tysięcy złotych trafiła do gminy Wielgomłyny.
Pieniądze wydatkowano między innymi na tworzenie świetlic wiejskich. W gminie takich powstało dziewięć.
Na początku tego roku w gminie powstały dwa nowe stowarzyszenia. 11 lutego powstało Stowarzyszenie
„Rudka nad Pilicą”. Jego prezesem została Cecylia Bakalarz. Sekretarzem zarządu jest Monika Orzeł. Skarbnikiem
została Alina Dyżewska. Małgorzata Wilk i Wioletta Banaszczyk są członkami zarządu.
13 lutego uformowało się kolejne stowarzyszenie „Przyjaciele dla Krzętowa” jego prezesem jest Jadwiga
Bakalarz. Pierwszym wiceprezesem jest Aneta Młynek - drugim Anna Sawka. Elżbieta Swięcik jest sekretarzem
zarządu a Barbara Liczberska skarbnikiem. Zofia Bakalarz i Anna Bzowska są członkami zarządu. Dokumenty
nowopowstałych stowarzyszeń przesłane zostały do KRS żeby miały moc prawną.
- Jeśli zostaną wpisane będą mogły startować w konkursach ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Doliny
Pilicy”. A jednocześnie do innych programów. dodaje wójt gminy. W statucie stowarzyszenia zawarto cele jakie
chce osiągnąć nasze środowisko, między innymi integracja, rozwój kulturalny, zdobywanie wiedzy z zakresu
medycyny, dietetyki, samokontroli w chorobach nowotworowych. dlatego na spotkaniach członków stowarzyszenia
zapraszani są różni wykładowcy np.lekarze. Gościliśmy też p. Marię Kaczorowską, dyrektorkę Departament PROW
Urzędu Marszałkowskie w Łodzi, która przeszkoliła członków stowarzyszenia z zakresu obszarów pomocy ujętych w
Planie Rozwoju Polski w latach 2014 - 2020. - Gościliśmy też dyrektora Biura Tomaszowskiego Stowarzyszenia
,,Dolina Pilicy” p. Mieczysława Hermana, który przekazywał informacje o tym jak u nich to stowarzyszenie działa.
Chcielibyśmy żeby w gminie powstała np. orkiestra dęta , stowarzyszenie literackie, malarskie i dokumentuje
osiągnięcia twórców ludowych i naszą historię . Przygotowujemy się do nowego pozyskiwania środków unijnych w
latach 2014 - 2020 dlatego niezbędne jest zawiązywanie nowych stowarzyszeń - mówi Bogdan Witaszczyk.
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