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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
1 września w Hali Sportowej w Wielgomłynach odbyło się rozpoczęcie
roku szkolnego 2015/16. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach
Bogumiła Dyktyńska rozpoczęła inaugurację roku szkolnego od powitania
rodziców, pracowników gimnazjum, grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły.
Gościem uroczystego rozpoczęcia roku był wójt Bogdan Witaszczyk, który
w swoim przemówieniu powiedział, że nowy rok szkolny daje jeszcze jedną nową
szansę szczególnie tym uczniom, którzy z różnych powodów zaniedbali edukację
w minionym roku szkolnym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne
kadry nauczycielskiej oraz dobra baza dydaktyczne stworzona przez samorząd są
gwarantem osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników edukacyjnych czego
dowodem są ubiegłoroczne osiągnięcia oświatowe Publicznego Gimnazjum
w Wielgomłynach klasyfikujące szkołę na pierwszym miejscu w powiecie
radomszczańskim.
W roku szkolnym 2015/16 naukę w gimnazjum rozpoczęło 160 uczniów,
w tym 52 pierwszoklasistów. Wychowawcą klasy Ia została Pani Jadwiga Kobędza
natomiast klasy Ib pani Beata Smędzik.

76 lat od wybuchu II wojny światowej
1 września minęła 76 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę bez wypowiedzenia wojny
w sposób podstępny i barbarzyński. Pierwsze bomby spadły na Wieluń,
a po kilkunastu minutach zaatakowane zostało Westerplatte.
W trakcie porannych uroczystości na Westerplatte głos zabrali
m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Ewa Kopacz. Pierwsza głos
zabrała premier Ewa Kopacz, która przypomniała w swoim przemówieniu,
że w II wojnie światowej "straciliśmy 6 milionów obywateli, a każde
miasto, miasteczko i wieś spłynęły krwią rodzin. II wojna światowa na
życiu każdej polskiej rodziny wybrzmiała i pozostawiła piętno, o którym
pamiętamy do dziś. Warto pamiętać, że każdy z nas ma dziś swoje własne
Westerplatte. Wtedy w życiu prywatnym i publicznym będzie musiał
stanąć między dobrem a złem i wybrać. Całe szczęście, że rzadko jest to
wybór ostateczny, tak jak ten, przed którym stanęli żołnierze majora
Sucharskiego”- przypominała powołując się na słowa Jana Pawła II, które
wypowiedział w tym miejscy w 1987 roku. Po Ewie Kopacz głos zabrał
prezydent. Andrzej Duda rozpoczął swoje przemówienie od
przypomnienia, że „Pierwsze bomby spadły 76 lat temu na Wieluń o 4:40.
Tam Niemcy zamordowali śpiących niewinnych ludzi. Ale pierwsze
strzały padły tu, na Westerplatte, pięć minut później. I to miejsce
pozostanie symbolem bohaterstwa żołnierza polskiego”-mówił prezydent.
Wojna we wrześniu 1939 roku nie ominęła też ziemi
wielgomłyńskiej. Również tu toczyły się walki i ginęli ludzie. Na
cmentarzu w Wielgomłynach znajdują się dwa groby żołnierzy, którzy
zginęli bohaterską śmiercią w dniu 3 września 1939 roku. Są to: plutonowy
Jan Węgrzyński i starszy sierżant Wiktor Adamczyk który został
rozstrzelany przez Niemców wraz z dwoma mieszkańcami gminy
Ignacym Kowalczykiem z Wielgomłyn lat 71 i Józefem Wójcickim
z Trzebiec lat 25.
W rocznicę tych wydarzeń władze samorządowe gminy na czele z wójtem
Bogdanem Witaszczykiem złożyły hołd poległym bohaterom zapalając
znicze pod pomnikiem Bitwy pod Krzętowem.

