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Szanowni Mieszkańcy! 

Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem. Dzięki głosom 

oddanym na moją osobę w jesiennych wyborach samorządowych mogę nieustannie dokładać wszelkich starań, 

aby utrzymać obrany już wcześniej kurs, ustawiony na dalszy rozwój Gminy Gołcza (technologiczny, 

infrastrukturalny), modernizację i wzrost przedsiębiorczości - przy jednoczesnej dbałości o zachowanie tożsamości i 

szacunku do tradycji. Obdarzenie człowieka zaufaniem zobowiązuje… Nie chcę więc i nie zamierzam poprzestawać 

na tym, co dużym wysiłkiem już zdołaliśmy osiągnąć, jak i korzystać wyłącznie z dotychczasowych sposobów i 

metod działania oraz komunikowania się z Państwem. Właśnie temu służyć będzie m.in. „GOŁCZANIAN” - nowy 

Biuletyn Informacyjny Gminy Gołcza - za pośrednictwem którego chcę regularnie i osobiście komunikować się z 

mieszkańcami oraz informować o wszystkich wydarzeniach, najważniejszych w danym miesiącu. 

Nadszedł czas na jeszcze większą aktywność każdego z nas i „szeroki dialog”. Oczekując tego od 

współmieszkańców naszej wspólnoty zaczynam od samego siebie. Dlatego jestem jeszcze bliżej Państwa 

problemów. Jestem ze wszystkimi mieszkańcami tej coraz piękniejszej gminy – zarówno z osobami młodymi jaki i 

starszymi, pracującymi jak i uczącymi się, czy poszukującymi właśnie zatrudnienia. Osiągnięcia Gminy Gołcza są 

osiągnięciami nas wszystkich. Nie może być inaczej gdy chodzi o trudności czy wyzwania, które stoją jeszcze przed 

nami. Co nowego zamierzam zatem uczynić?  

Dostrzegam potrzebę zachęcania Państwa do większej aktywności – zwłaszcza, gdy chodzi o otwieranie 

własnej działalności gospodarczej, czemu służyć będą spotkania z poszczególnymi grupami zawodowymi, 

organizowane przez pracowników Urzędu Gminy Gołcza. To naprawdę możliwe, aby w naszej gminie producent 

żywności, a więc rolnik, mógł zacząć zarabiać… i to więcej niż osoby tylko handlujące żywnością. Tak też powinno 

być… Aby jednak tak mogło się stać, widzę potrzebę zachęcania rolników do wydłużenia przez nich obecnego 

procesu produkcji żywności aż po przetwórstwo – z możliwością dystrybucji gotowych już artykułów spożywczych 

do hurtowni i sklepów. Oczekuję dużego zainteresowania owym tematem ze strony naszych rolników. 

W latach obecnej kadencji niemniej znaczące będą działania na rzecz promowania gminy. Dzięki temu 

zyskamy nie tylko wizerunkowo, ale i również finansowo (zwłaszcza, gdy mieszkańcy postawią na agroturystykę). 

Działania promocyjne będą zapewne pomocne w poszukiwaniach inwestorów – osób zainteresowanych 

lokowaniem swojego kapitału w naszej gminie. Dostrzegam potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy – zwłaszcza 

dla młodych mieszkańców. Polityka gospodarcza Gminy Gołcza musi jednak pozostać spójna z jej obecnym 

charakterem, a pozarolnicza działalność nowej firmy nie może stać w opozycji do tego, co leży w interesie rolników 

i nas wszystkich. 

Jestem przekonany, że wspomniane plany uda się nam osiągnąć, choć zapewne tylko wspólnym wysiłkiem. 

Skoro jednak na przestrzeni ostatniej dekady zdołaliśmy wybudować tak wiele kilometrów dróg (kolejne już 

zaplanowano do remontu w tym roku), nowy Ośrodek Zdrowia oraz piękną Halę Sportowo – Widowiskową w 

Gołczy, zmodernizować stadion w Wielkonocy i wiele remiz strażackich oraz centrów wsi, dokończyć kanalizację w 

kolejnych sołectwach, a także zamontować kolektory słoneczne na ponad 250 budynkach mieszkalnych, to wierzę 

w mądrość mieszkańców naszej wspólnoty, a więc i w końcowe powodzenie przedstawianych przedsięwzięć. Ufam 

przy tym, że wszystkie działania podejmowane przeze mnie będą zaspokajały Państwa oczekiwania i skutecznie 

przyczynią się do wzrostu komfortu życia w Gminie Gołcza. 
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