Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od mszy
świętej, którą koncelebrował wikariusz parafii pw. Św.
Jadwigi Śląskiej w Kodrębie, ksiądz Łukasz Mozler.
W wygłoszonej homilii w bardzo dosadny i przejmujący
sposób mówił o wyniszczającym naród Polski okresie
stanu wojennego, o ofiarach jakie ponieśliśmy oraz o tym,
jak ważne jest przekazywanie prawdziwej wiedzy o tych
latach. Wspominał też zamordowanego Andrzeja Pełkę,
który oddał swoje młode życie za wolność Ojczyzny.
Po mszy świętej zgromadzeni na uroczystości
udali się pod obelisk upamiętniający Andrzeja Pełkę, który
cztery lata temu został wybudowany na placu kościelnym.
Delegacje: władz samorządowych Gminy
Wi e l g o m ł y n y, m i a s t a R a d o m s k a , p o w i a t u
Radomszczańskiego, poseł na Sejm RP Anna
Milczanowska oraz poseł na Sejm RP Krzysztof
Maciejewski, Dyrektor Muzeum w Radomsku Tomasz
Nowak, Radny Sejmiku woj. łódzkiego Stanisław
Witaszczyk, poczet sztandarowy górników z Kopalni
„Wujek”, poczet sztandarowy NSSZ „Solidarność”
Podregion Radomsko, poczet sztandarowy Związku
Pszczelarzy, uczniowie Publicznego Gimnazjum
i Szkół Podstawowych wraz z Dyrektorami szkół
z terenu Gminy oraz rodzina Andrzeja Pełki złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pomniku.
Najważniejszą częścią niedzielnych uroczystości
było upamiętnienie zabitego górnika przy jego grobie na
niedośpielińskim cmentarzu. Tu również złożono kwiaty
i zapalono znicze oraz odmówiono modlitwę za duszę
Andrzeja Pełki. Poczty sztandarowe NSZZ „Solidarności”
i Kopalni „Wujek” oddały hołd zamordowanemu
górnikowi pochylając sztandary nad jego grobem.
W dalszej części uroczystości zorganizowanej na
terenie Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach można
było porozmawiać z rodziną zamordowanego górnika
oraz jego byłymi kolegami z Kopalni „Wujek” i innymi
przybyłymi delegacjami.

FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W dniach 20 - 21 listopada 2015 roku w Pabianicach odbył się I zjazd Przewodniczących Rad Województwa Łódzkiego.
W zjeździe wzięło udział 30 przewodniczących rad gmin i miast z terenu województwa. Zjazd miał charakter szkoleniowy.
Głównym punktem spotkania było szkolenie z zakresu zadań i kompetencji przewodniczących rad. Uczestnicy mięli możliwość
zapoznania się z najważniejszymi obowiązkami przewodniczących rad czyli zwoływania sesji, ustalania porządku obrad oraz ich
prowadzenia. Dyskutowano również o procedurze uchwałodawczej w samorządzie. Przewodniczący obecni na Zjeździe jednogłośnie
podjęli decyzję o utworzeniu Forum Przewodniczących Rad Województwa Łódzkiego. Przyjęto statut zgodnie z którym Forum ma być
jednostką konsultacyjno - edukacyjną, a jego podstawowym
celem będzie doskonalenie poziomu i sprawności
funkcjonowania rad gmin i powiatów oraz prezentowanie opinii
członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.
Przewodniczący rad dokonali wyboru Zarządu Forum:
prezesem został Witold Gwiazda (Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola). Pozostałymi członkami Zarządu Forum zostali:
Danuta Łaska (Przewodnicząca Rady Gminy Lipce
Reymontowskie), Magdalena Szajder (Przewodnicząca Rady
Miejskiej Głowno), Grzegorz Chojnacki (Przewodniczący Rady
Miasta Kutno), Stanisław Łoś (Przewodniczący Rady Gminy
Wielgomłyny), Maciej Bartos (Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ksawerów), oraz Zdzisław Prusek ( Przewodniczący Rady Gminy
Białaczów).

