
5 mln zł 
– remont 
i budowa 
dróg

5,1 mln zł 
– budowa 
kanalizacji

14,2 mln zł 
– inwestycje 
z dotacji

Krzysztof MUSIAŁ

dla Naszej Gminy!

4 LATA INWESTYCJI
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Wójta Musiała poznałem przy okazji walki o bezpieczne przejścia przez 
„Zakopiankę”. Kiedy było trzeba, nie wahał się dzwonić, pukać, prosić, apelować. 
Dzięki naszej współpracy odbyły się spotkania w Sejmie i Ministerstwie 
Infrastruktury, których efektem jest przyspieszenie prac nad kładkami 
i wiaduktami w Gminie Mogilany. Szanuję jego wielkie zaangażowanie i wolę 
budowania zgody, ponad podziałami.

Józef Lassota, Poseł RP 
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1.    Remont Domu Ludowego
2.    Przygotowanie stabilizacji osuwiska (dokumentacja)
3.    Rozbudowa wodociągu
4.    Budowa ogólnodostępnego placu zabaw „Kraina wyobraźni”
5.    Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy SP, remont szkoły
6.    Modernizacja przedszkola
7.    Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Zgodna
8.    Przebudowa skrzydła szkoły z przeznaczeniem na przedszkole
9.    Budowa zaplecza sportowego LKS Gajowianka
10.  Kuchnia gminna
11.  Nawierzchnia asfaltowa przy kuchni
12.  Kanalizacja sanitarna, ul. Cicha  
13.  Umocnienie skarpy wokół boiska LKS

LEGENDA DO MAPY 14.   Budowa chodnika przy ul. Zakopiańskiej
15.   Utwardzenie parkingu
16.   Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum
17.   Remont i malowanie dachu na budynku SP i Gimnazjum
18.   Przebudowa piwnic budynku UG na przychodnię rehabilitacyjną
19.   Termomodernizacja budynku OSP
20.   Zarurowanie cieku przy boisku LKS Mogilany
21.   Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – etap I 
22.   Modernizacja starej części oczyszczalni
23.   Kanalizacja sanitarna – etap I
24.   Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej, ul. Łobzowska
25.   Przebudowa mostu na potoku Włosańka
26.   Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej, ul. Podlas
27.   Nowy dach SP
28.   Budowa ogólnodostępnego placu zabaw

Wójt Musiał jak nikt inny rozumie potrzeby swojej gminy. W Mogilanach się 
urodził, dorastał, stworzył znany w całej Polsce, a nawet zagranicą Ośrodek 
Kultury. Wiem, że we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem gminy 
i jej mieszkańców. Wójt chce, żeby gmina rozwijała się w sposób zrównoważony, 
a nie została zalana betonem i zabudowana blokami, do czego dążą liczni 
deweloperzy. Krzysztof Musiał to wyjątkowo uczciwy, prawy człowiek, co dzisiaj 
jest rzadkością!

Bogdan Pęk, Senator RP 

Za nami dobre cztery lata. Lata pozytywnych zmian 
i konkretnych osiągnięć: nowe drogi, inwestycje, 
miejsca w przedszkolach, ciepłe i zdrowe posiłki dla 
dzieci i młodzieży. Czas wielu, wartych kontynuacji, 
przedsięwzięć i przede wszystkim odzyskania 
finansowej stabilności Gminy.

Mieszkam tu i tak jak Państwo wiem, że jest wciąż dużo 
do zrobienia. Wiem też, że teraz, gdy finanse gminy są 

bezpieczne, a nowo wybrani Radni gwarantują zgodną współpracę, możemy 
znacznie więcej. I jestem gotów na ciężką pracę, by te szanse wykorzystać.

 Teraz wszystko w Państwa rękach. Czy w kolejnych czterech latach będziemy dalej 
budować przyjazne miejsce do życia, czy podmiejskie blokowiska? Postawimy na 
realne działania, czy naiwne obietnice? Wreszcie, czy wybierzemy kogoś spośród 
nas, czy spoza Gminy Mogilany?  To mieszkańcy naszej Gminy – idąc do wyborów, 
lub zostając w domu – zdecydują dokąd zmierzamy

Proszę Państwa o to, by rozpoczęte zmiany na lepsze były kontynuowane. Proszę 
o możliwość zgodnej, wspólnej pracy dla dobra Gminy Mogilany.

Proszę o Państwa głos.   

Krzysztof Musiał, 
Wójt Gminy Mogilany

Wizualizacja inwestycji przeprowadzonych 
w Gminie Mogilany w obecnej kadencji (2011-2014)

odtworzenie nawierzchni asfaltowych

nowe nawierzchnie tłuczniowe

nowe nawierzchnie asfaltowe

Budowa i remonty dróg
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Pełna wersja programu: www.wojtmusial.pl

Krzysztof Musiał
Wójt Gminy Mogilany

To tylko wybrane z zadań, jakie stawiam przed sobą i Radą Gminy na kolejne lata. Dotrzymałem 
obietnic poprzednio, więc i teraz, gdy mogę liczyć na zgodną współpracę z Radnymi, możecie 
Państwo być pewni, że do 2018 r. powyższe punkty staną się faktem. 

Dalszy rozwój inwestycji poprzez skuteczne pozyskiwanie funduszy, w tym 
termomodernizacja szkół w Lusinie, Gaju i Konarach.

Poprawa jakości dróg, oświetlenia ulic, budowa chodników i bezpiecznych przejść i dojazdów 
do szkół, w tym pętla w Chorowicach, ul. Św. Floriana w Lusinie, ul. Zgodna w Libertowie.

Bezpieczne przejścia i przejazdy przez „zakopiankę” (kładka w Gaju, walka o wiadukt 
Zadziele-Widokowa).

Dalsza budowa sieci kanalizacyjnej oraz prace nad ujęciem i odprowadzeniem wód 
opadowych.

Rozwój bazy szkolnej i przedszkolnej, w tym: budowa hali sportowej i dodatkowych sal 
lekcyjnych w Mogilanach, przystosowanie na cele oświatowo-kulturalne sali w strażnicy 
w Mogilanach, dokończenie skrzydła szkoły w Konarach, zakończenie remontu przedszkola 
w Libertowie, przystosowanie na cele oświatowe pustych pomieszczeń w szkole we Włosani.

Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, budowa boiska  w Mogilanach, dalszy rozwój 
centrum sportowego w Gaju, budowa ścieżek rowerowych we współpracy z LGD „Blisko Krakowa”.

Budowa placów zabaw, w tym: w Lusinie, Mogilanach, Gaju i Bukowie.

Rozwój ośrodka kultury, zadbanie o dziedzictwo kulturowe gminy, w tym starania 
o uzyskanie środków na przeprowadzenie rewitalizacji dworu, parku i rynku w Mogilanach.

Wspieranie przedsiębiorczości – utworzenie strefy ekonomicznej i powołanie Gminnej 
Rady Przedsiębiorców.

Rozwój Ośrodka Zdrowia, w tym przychodni rehabilitacyjnej, podjęcie zdecydowanych 
działań w celu zawarcia umowy z NFZ na bezpłatne usługi dla pacjentów.
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Często miałem okazję współpracować z Wójtem Krzysztofem Musiałem. W swoim 
życiu kieruje się wartościami. Ceni sobie uczciwość, prawdomówność i lojalność. 
Jeśli wymagał tego interes gminy, potrafił zbudować koalicję polityków z różnych 
partii ponad podziałami. Cieszę się, że miałem okazję go poznać i liczę na dalsze 
współdziałanie dla dobra Gminy Mogilany. 

dr Jarosław Gowin, Poseł RP 

Krzysztof Musiał, zawsze z dumą podkreśla, że pochodzi z Mogilan. To prawdziwy 
lokalny patriota zatroskany o los swojej Małej Ojczyzny. Jestem pewien, że 
właśnie oddanie sprawom lokalnej społeczności oraz jego umiejętności 
i determinacja pozwoliły wyprowadzić gminę z bardzo trudnej sytuacji 
finansowej, która groziła wprowadzeniem zarządu komisarycznego. Dzięki 
osiągniętej stabilizacji gmina ma teraz szansę na zasłużony rozwój.

dr Andrzej Duda, Poseł do PE 


