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Drodzy Mieszkańcy!
Z radością informujemy, że wytrwała walka o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
przechodzących przez zakopiankę przyniosła wreszcie pozytywny skutek. 

BĘDZIE KŁADKA!
Ostatnia manifestacja, zorganizowana pod hasłem „Światowy Dzień Jelenia”, odbiła się sze-
rokim echem w całej Polsce. Zarządcy „zakopianki” podjęli decyzję o budowie kładki 
w Gaju, która stanie w 2015 r.

DWÓR W ZARZĄDZIE GMINY

Dobrą wiadomością jest przejęcie w zarząd dworu i parku w Mo-

gilanach przez Gminę. Miały na to wpływ oddolne starania miesz-

kańców czynione we współpracy z wójtem. Park jest otwarty od 

czerwca, z czego szczególnie są zadowolone rodziny z dzieć-

mi. Mamy nadzieję, że powstaną warunki dla uzyskania dotacji na 

remont zaniedbanego budynku dworu. 

STYPENDIA  
DLA UCZNIÓW

W ubiegłym roku przekształciliśmy nasze 
Stowarzyszenie na tzw. rejestrowe. Dzięki 

temu mogliśmy przyjąć hojną darowiznę od 
profesora Andrzeja Zolla i zgodnie z życze-

niem ofiarodawcy przeznaczyć pieniądze 
na stypendia dla zdolnych i aktywnych 

uczniów z niezamożnych rodzin. 

KONKURS 
OGRODNICZY

W tym roku, po kilku latach przerwy, został zorganizowa-ny przez nasze stowarzysze-nie Konkurs na Najpiękniej-szy Ogród. Mamy nadzieję, że każdego roku będzie przy-bywało uczestników konkur-su, a w rezultacie będziemy mieszkać w piękniejszym oto-czeniu.

LIKWIDACJA 
ŚWINIARNI

Na pewno będziemy mieć czyst-
sze powietrze, gdyż rozpoczęła się 
likwidacja uciążliwej dla środo-
wiska świniarni w Konarach. Przy-
czynił się do tego ruch społeczny 
zawiązany przez osoby, które miały 
dosyć smrodu i plagi much (Stowa-
rzyszenie Konary). W sprawę zaan-
gażował się osobiście wójt gminy. 
Nasze stowarzyszenie mieszkańców 
także wysyłało pisma do wszel-
kich instytucji sanitarnych. Zgodna 
i cierpliwa współpraca doprowadziła 
do rozwiązania, które wydawało się 
niemożliwe.

CZAS NA ROZWÓJ!
Mieszkańców cieszą uruchomione w tym roku 
inwestycje. Po trzech latach porządkowania 
finansów gmina weszła w etap rozwoju. Ru-
szyła naprawa dróg i remonty szkół, powstały 
nowe obiekty sportowe i place zabaw. Gmina 
została uratowana od bankructwa, które grozi-
ło nam jeszcze 4 lata temu, gdy zajmowaliśmy 
pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu naj-
bardziej zadłużonych gmin w Polsce. Pod wpły-
wem oddolnego ruchu mieszkańców nastąpiła 
wtedy zmiana na stanowisku wójta, a w radzie 
gminy pojawiło się kilku nowych ludzi. Nie po-
zwólmy, aby ich praca została zmarnowana.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany 
Tadeusz Gniadek, Jarosław Grzesik, Jerzy Nowicki, Joanna Nowicka, Sylwester Szefer

MOGILANY.INFO
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BĘDZIE KŁADKA! 
NIE TYLKO DLA JELENI :)

Od kilku lat domagamy się przeprowadzenia niezbędnych inwe-
stycji na „zakopiance”. Wysłaliśmy setki pism i petycji, kilka ra-
zy zablokowaliśmy drogę. Ostatnia blokada odbyła się 4 maja 
2014 r. pod hasłem: „Światowy Dzień Jelenia”. Był to dramatycz-
ny apel do władz krajowych o potraktowanie miejscowej ludności 
nie gorzej od jeleni, dla których buduje się kładki w całej Polsce.

40 
– 

co najmniej tyle osób  
liczy lista ofiar  

zakopianki!

ZGINĘŁO PONAD 40 MIESZKANCÓW

W gminie Mogilany na drodze krajowej nr 7, 
zwanej popularnie „zakopianką” (odcinek 8 km) 
istnieje tylko jeden wiadukt i jedna kładka dla 
pieszych. Mieszkańcy korzystają przede wszyst-
kim z pięciu wyznaczonych przejść bez świateł 
oraz z kilku „dzikich” przejść. 

Po tragicznej śmierci 17-letniego Kamila na przej-
ściu dla pieszych w Libertowie (14 listopada 2013 r.) 
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany za-
częło spisywać ofiary zakopianki. Obecnie na nie-
pełnej liście znajduje się 40 nazwisk. 

W 2013 roku wydarzyło się 90 kolizji, w tym 9 
wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 8 zosta-
ło rannych.

KONIECZNE INWESTYCJE

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany we 
współpracy w wójtem Krzysztofem Musiałem opra-
cowało plan działań zmierzających do powstania 
pięciu podstawowych inwestycji na zakopiance:

•	 tunel w Libertowie,
•	 kładka przy restauracji „Pokusa” w Gaju,
•	 wiadukt na skrzyżowaniu Zadziele-Widoko-

wa w Gaju,
•	 przejście przy stacji „Arge” w Mogilanach,
•	 przebudowa przejścia przy ul. Żary we Włosani. 

Po konsultacjach z przedstawicielami wy-
działu ruchu drogowego Policji za inwestycję 
priorytetową został uznany węzeł komunika-
cyjny w Gaju (wiadukt Zadziele-Widokowa). 
W tym miejscu, mimo dużego ruchu lokalne-
go będącego w kolizji z ruchem tranzytowym, 
do dzisiaj nie istnieje żadne przejście dla pie-
szych. Powstanie tego węzła ułatwiłoby także 
komunikację pomiędzy miejscowościami Gaj 
i Mogilany.

Natomiast tymczasowym rozwiązaniem, któ-
re przyczyniłoby się do zwiększenia bezpie-
czeństwa, jest zainstalowanie na istniejących 
przejściach dla pieszych sygnalizacji świetlnej 
„na żądanie”.
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STAN ROZMÓW Z GDDKiA

Przełomowym spotkaniem wójta oraz delega-
cji SMGM z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad było spotkanie w siedzibie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie na zaprosze-
nie min. Zbigniewa Rynasiewicza (1 kwietnia 2014 r.). 

Obecnie prowadzone są rozmowy na temat 
budowy wiaduktu w Gaju, którego koszt wynosił-
by ok. 20 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg oczekuje 
współudziału finansowego w tej inwestycji ze stro-
ny Powiatu Krakowskiego i Gminy Mogilany (wia-
dukt ma połączyć drogi powiatowe znajdujące się 
po dwóch stronach zakopianki). Jednak możliwości 
finansowe samorządu powiatowego i gminnego są 
poważnie ograniczone. Dla porównania: w tym roku 
na wszystkie inwestycje drogowe nasza gmina prze-
znaczyła 1,5 mln zł, a potrzeby remontów i budowy 
dróg lokalnych nadal są ogromne. 

WYWALCZYLIŚMY KŁADKĘ W GAJU!

W czerwcu 2014 r. GDDKiA podjęła w końcu 
decyzję o rozpoczęciu inwestycji na zakopian-
ce w naszej gminie! Jako pierwsza powstanie 
kładka dla pieszych w Gaju. Inwestycja wartości 
ok. 7 mln zł będzie w całości sfinansowana przez 
GDDKiA. Otwarcie kładki przewidziano w 2015 r. 

Oczekujemy na kolejne decyzje Generalnej 
Dyrekcji Dróg, aby mieszkańcy mogli bez-
piecznie przemieszczać się na całym odcinku 
zakopianki w gminie Mogilany. Wytrwała, zor-
ganizowana i solidarna walka mieszkańców 
gminy we współpracy z wójtem 
Krzysztofem Musiałem 
przynosi efekty! 

Tadeusz Gniadek z Gaja 
Janina Piszczek z Gaja

2015 – planowany rok 

otwarcia kładki w Gaju.
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PO ŚMIERCI KAMILA
Gdzie sprawiedliwość i bezpieczeństwo?

Kilka miesięcy po tragicznej śmierci siedemnastoletniego Kamila na zakopiance w Libertowie 
prokurator wydał zaskakujące postanowienie.

NIE DOTARŁ DO CELU
10 czerwca 2014 r. Prokuratur Rejonowy 

w Wieliczce wydał postanowienie o umorze-
niu śledztwa przeciwko Danucie G., która śmier-
telnie potrąciła siedemnastoletniego Kamila 
Górnisiewicza na przejściu dla pieszych 
w Libertowie. 

14 listopada 2013 r. o godz. 6.30 Kamil 
z Libertowa szedł jak każdego ranka na przysta-
nek autobusowy znajdujący się po drugiej stro-
nie zakopianki. Był uczniem II klasy Zespołu Szkół 
Odzieżowych w Krakowie i o tej porze jeździł na 
zajęcia. Tym razem nie dotarł do celu. Na przej-
ściu dla pieszych został potrącony przez samo-
chód jadący w stronę Zakopanego. Kamil zmarł 
na miejscu zdarzenia. 

COŚ SPADŁO?

Sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Po jakimś 
czasie na policję zgłosiła się Danuta G., która ze-
znała, że: „poruszała się z prędkością 40-50 km/
godz., kiedy nagle zauważyła, jak coś spadło na 
przód pojazdu, którym kierowała. Stało się to 
w momencie zbliżenia się do naczepy samocho-
du ciężarowego, który poruszał się prawym pa-
sem ruchu” (cytat z postanowienia o umorzeniu 
śledztwa).

Prokuratur stwierdził, że Danuta G. „nie przy-
czyniła się do zaistnienia wypadku”.

Rodzice Kamila są zdruzgotani postanowie-
niem prokuratury, a zwłaszcza przyjęciem co 
najmniej dziwnego tłumaczenia sprawczyni wy-
padku. Jak było możliwe wtargnięcie ich syna 
pod koła auta poruszającego się powoli lewym 
pasem? Jak można przyjąć zeznanie oskarżonej, 
że „coś” jej spadło na samochód i po prostu poje-
chała dalej nie zatrzymując się?

TUNEL W LIBERTOWIE

Rodzice Kamila złożyli zażalenie na postano-
wienie prokuratora. Razem z nimi oczekujemy 
sprawiedliwości, a jednocześnie domagamy się 
bezpiecznych, bezkolizyjnych przejść przez za-
kopiankę. Przejścia na dwupasmowej drodze 
szybkiego ruchu, w dodatku bez świateł, to fik-
cja bezpieczeństwa – wręcz śmiertelne zagroże-
nie dla pieszych. W Libertowie już dawno temu 
powinien powstać tunel! W 2007 r. krakowski od-
dział Generalnej Dyrekcji Dróg złożył do swojej 
centrali w Warszawie zadanie o nazwie: „Poprawa 
bezpieczeństwa pieszych – przejście podziem-
ne w Libertowie, km 675+430”. Jak długo mamy 
czekać?

Joanna Nowicka z Libertowa

Zapraszamy na stronę internetową stowarzyszenia mieszkańców: 

www.mogilany.info
Nasz adres mail: stowarzyszenie@mogilany.info

Wkrótce powstanie nowa strona stowarzyszenia, dzięki dotacji,  
którą uzyskaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

Dziękujemy Grzegorzowi Stokłosie z Bukowa za pomoc w przygotowaniu  
wniosku, który otrzymał bardzo wysoką ocenę (58,5 pkt na 60 możliwych).
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PORZĄDKI  
W PARKU MOGILAŃSKIM 

Jesienią 2013 r. Polska Akademia Nauk zwróciła Skarbowi Państwa zespół dworsko-parkowy 
w Mogilanach. W tej sytuacji wójt gminy Mogilany wystąpił do wojewody o tzw. bezpłatne 
użyczenie obiektu. Od czerwca tego roku Gmina przejęła zarządzanie dworem. Park został 
otwarty dla mieszkańców.

28 czerwca 2014 r. odbyła się społeczna akcja sprzątania parku, w której wzięło udział ok. trzydzieści 
osób na czele z wójtem gminy. Zostały wyzbierane śmieci, które zalegały w parku od lat. Wyplewiono 
chwasty z terenu byłego boiska do siatkówki i wzdłuż szpaleru grabowego od strony zachodniej. 
Wywieziono całą przyczepę darni i śmieci. Mamy nadzieję, że od przyszłego sezonu będzie można na 
boisku grać mecze, tak jak to się działo kilkadziesiąt lat temu.

Chcemy powtórzyć akcję sprzątania, tym razem terenu wzdłuż wschodniego szpaleru grabów. Już 
teraz zapraszamy. Akcja zostanie ogłoszona na plakatach i na stronie: www.mogilany.info

Renata Strzebońska z Mogilan

Dwór jest trwale 
związany ze 

społecznością 
Mogilan. 
Chcemy, 

aby tętnił 
życiem i był 

dostępny wraz 
z parkiem dla 
mieszkańców.
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W ubiegłym roku stypendystami zostali:
Karolina Król (absolwentka Gimnazjum 

w Gaju), Karol Kulig (absolwent SP Libertów) 
oraz Agnieszka Surówka (ab-
solwentka SP Mogilany). Od 
1 września tego roku stypen-
dium otrzymują: Daniel Pyzik 
(absolwent Gimnazjum w Gaju) 
i Julia Szczurek (absolwentka 
SP Gaj). Absolwent SP otrzymu-
je 300 zł miesięcznie, absolwent 
Gimnazjum 400 zł miesięcz-
nie przez okres jednego roku 
(od 1 września do 31 sierpnia).

Stypendium jest przyznawane dla osób z pa-
sją społecznika (nie koniecznie dla prymusów). 

Szczególnie promowane są osiągnięcia uzyski-
wane ponad obowiązkami szkolnymi oraz aktyw-

ność społeczna i obywatelska. 
Dotychczas kandydatów na 

stypendystów zgłaszali dy-
rektorzy szkół. Od przyszłe-
go roku stypendystę może 
zgłosić każda osoba. Wnioski 
stypendialne są dostępne na 
stronie: www.mogilany.info

Zapraszamy do wpłat na 
fundusz stypendialny. Dzięki 

kolejnym wpłatom będziemy mogli posze-
rzać grono uczniów korzystających z pomocy 
stypendialnej.

Joanna Nowicka z Libertowa

NASI  
STYPENDYSCI

W maju 2013 r. prof. Andrzej Zoll otrzymał na Wawelu Nagrodę Jerzmanowskich, nazywaną 
polskim Noblem. Oprócz dyplomu i medalu laureat otrzymał nagrodę finansową w wyso-
kości 100 tys. zł, którą przekazał na stypendia dla dzieci z niezamożnych rodzin zamiesz-
kujących Gminę Mogilany. Jego życzeniem było, aby stypendystów co roku wyłaniało 
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany.

-
Dewiza stypendystów: 
„Nie zakopuj swojego 

talentu! Pomnóż go, aby 
się nim podzielić!”.
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PIĄTKA 
RADNYCH 
W listopadzie 2010 r. uzyskaliśmy sześć manda-
tów (na piętnaście), ale szybko odszedł od nas rad-
ny z Libertowa, który za wszelką cenę chciał zostać 
przewodniczącym rady. Gdy okazało się, że nasze 
stowarzyszenie nie rozdaje „stołków”, przeszedł do 
większościowej grupy, która zaoferowała mu fotel 
wiceprzewodniczącego. 

Nasza piątka podejmo-
wała współpracę w wielu 
sprawach z kilkoma radny-
mi spoza naszego komite-
tu wyborczego. Niekiedy 
rozmowy były bardzo 
trudne. Wójt wywodzą-
cy się ze Stowarzyszenia 

Mieszkańców miał niełatwe zadanie budowania koalicji 
dla swoich inicjatyw. Od początku spotykał się z odmo-
wą współpracy ze strony przewodniczącej rady gminy czy 
wręcz z zachowaniem agresywnym.

Pierwsze lata tej kadencji były czasem wyciągania 
gminy z długów i naprawy finansów. Dopiero od 2013 r. 
można było przeznaczyć większe fundusze gminne na in-
westycje. W tym roku jest to kwota ok. 8 mln zł. W na-
szym głębokim przekonaniu wójt Krzysztof Musiał jest 
bardzo dobrym gospodarzem Gminy. Po pierwsze, do-
prowadził do uzdrowienia finansów gminy. Po drugie, 
podwoił wykorzystanie środków unijnych (w porów-
naniu z poprzednią kadencją). Co jednak najważniejsze, 
wprowadził nowy styl zarządzania gminą, starając się 
być do dyspozycji zwykłych mieszkańców. Po sesjach nie 
było częstowania alkoholem, nie było celebrowania imie-
nin, nie było przywilejów dla kumpli. Obecny wójt kieruje 
się dobrem wspólnym, a nie interesami wybrańców. 

Nie czujemy się politykami w sensie zdobywania władzy, 
korzyści i wpływów. Naszą działalność traktujemy jako dzia-
łanie na rzecz dobra wspólnego. Mamy poczucie, że nasza 
praca ma być przede wszystkim służbą dla mieszkańców. 

Beata Gąsior z Mogilan, Joanna Nowicka 
z Libertowa, Janina Piszczek z Gaja, Renata 

Strzebońska z Mogilan, Sylwester Szefer z Mogilan

Stowarzyszenie Mieszkańców 

Gminy Mogilany ma bardzo 

skromną reprezentację 

w radzie gminy.
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PYTANIE O KOMPETENCJE
Rządzenie gminą nie jest łatwe, wymaga za-

angażowania, umiejętności zarządzania, dlatego 
kandydat na wójta winien posiadać doświadcze-
nie dające gwarancję, że będzie potrafił właści-
wie zarządzać gminą. Jakie jest doświadczenie 
pana Piotrowskiego?

Piotr Piotrowski skończył średnią szko-
łę muzyczną w Bielsku-Białej, potem wstą-
pił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Zrezygnował ze stanu duchownego 
przed przyjęciem święceń prezbiteratu. Został 
nauczycielem muzyki oraz uruchomił studio na-
grań „Mały Piotruś” produkującej płyty z piosen-
kami religijnymi i disco-polo (oferta na stronie: 
www.mp-studio.com.pl). 

W 1998 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Mogilanach. Jednak niełatwo było mu połączyć 
pracę w szkole z zaangażowaniem artysty muzy-
ka (jak sam siebie określa) w firmie „Mały Piotruś”. 
Jego pasją pozostało muzykowanie, a nie szko-
ła. Dlatego rodzice narzekali, że trudno dyrektora 
Piotrowskiego zastać w miejscu pracy, a w szkole 
w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono 
wiele nieprawidłowości: naruszenie prawa zamó-
wień publicznych, bałagan w dokumentach, nie-
terminowe załatwianie spraw i inne.

KATASTROFA I RUINA

Ocenę jego piętnastoletniej pracy można zna-
leźć w liście adresowanym do wójta i podpisanym 
przez grupę rodziców, nauczycieli oraz… dyrek-
tora (tak!). Oto fragment:

„Szkoła nasza znajduje się w kata-
strofalnej sytuacji zarówno jeśli cho-
dzi o ciasnotę, jak i stan techniczny 
budynku, sal lekcyjnych i sali gim-
nastycznej. Brak odpowiedniego za-
plecza dydaktycznego, obecne jest 
w ruinie, zmusza nas do myślenia 
z obawą o przyszłość naszych dzieci” 
(pismo z 3 września 2012 r.).

Pasja Muzykowania  
nie wystarczy

Ordynacja wyborcza pozwala na kandydowanie na urząd wójta osoby zamieszkałej poza 
gminą. I z tej sytuacji chce skorzystać Piotr Piotrowski z Olszowic (gmina Świątniki Górne), 
absolwent Seminarium Duchownego w Krakowie, były dyrektor Szkoły w Mogilanach, mąż dy-
rektorki Banku w Mogilanach.

Rodzice narzekali, że trudno 
dyrektora Piotrowskiego 

zastać w szkole.

Nie poradził sobie jako gospodarz 
szkoły. Czy można mu powierzyć 

zarządzanie gminą?
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Trzeba przypomnieć, że okres, kiedy szkoła za-
częła popadać „w ruinę” przypadał na czas kiedy 
gmina Mogilany zaliczała się do najbogatszych 
gmin Małopolski.

W maju 2013 r. pan Piotrowski nie wygrał konkur-
su na kolejną kadencję dyrektorską. Nie otrzymał 
pozytywnej opinii od przedstawicieli kuratorium, 
których trudno posądzić o stronniczość.

KTO BĘDZIE RZĄDZIŁ GMINĄ?

Jeśli Piotr Piotrowski zostałby wójtem, to mie-
libyśmy taką sytuację, że w jednym skrzydle bu-
dynku Urzędu Gminy rządziłby Piotr Piotrowski, 
a w drugim skrzydle – Elżbieta Piotrowska, jego 
żona, która jest dyrektorką miejscowego Banku. 
A całością kierowałaby raczej dyrektorka Banku 
niż wójt. 

Czy nie groziłoby nam podporządkowanie 
Gminy interesom Banku. Jak pokazuje historia 
jest to możliwe. Na interesach z Bankiem już raz 
straciliśmy.

KTO ZROBIŁ INTERES?

7 listopada 2008 r. zostało otwarte nowe 
skrzydło budynku Urzędu Gminy. Parter budynku 
przejął na własność Krakowski Bank Spółdzielczy. 
Żadna duża inwestycja w Mogilanach nie zosta-
ła zrealizowana w tak ekspresowym tempie. 
Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2007 r., 
a już rok później otwarto nowy lokal dla Banku. 
Gmina sfinansowała 70% kosztów wspólnych tej 
inwestycji, a Bank – 30%. Gmina wydała ze swo-
jej strony ponad 5 mln zł pochodzących całko-
wicie z naszych podatków i nadal brakowało jej 
niezbędnych pomieszczeń. Bank zrobił świet-
ny interes (zyskał siedzibę, a do tego dochody 
z wynajmu Gminie pomieszczeń na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). A jaki 
interes zrobiła Gmina?

WAŻNIEJSZE POTRZEBY BANKU 
CZY MIESZKAŃCÓW?

Gmina wydała ogromne środki finansowe na 
budynek z kosztowną elewacją. Co zyskała dla 

siebie? Zbyteczny luksus: olbrzymie piwnice 
(stojące przez pięć lata puste), wielkie korytarze 
i olbrzymią „salę wystawienniczo-kulturową” na 
piętrze budynku. 

Przed rozpoczęciem tej budowy mieszkań-
cy nie dopominali się o salę, nie była to pilna 
potrzeba (w strażnicy stanowiącej współwłas-
ność Gminy jest przecież niewykorzysta-
na przestronna sala). Urząd był zasypywany 

Na interesach z Bankiem 
już raz straciliśmy.

70% z Gminy - 30% z Banku.
Tak wyglądał podział wydatków 

na wspólną inwestycję.
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petycjami domagającymi się rozbudowy szko-
ły w Mogilanach, budowy chodników na ruchli-
wych ulicach, poprawy jakości dróg i innych 
brakujących inwestycji. Ważniejsza okazała się 
nowa siedziba Banku. 

ZAKAZ ŁĄCZENIA FUNKCJI? 
NIE W MOGILANACH 

Co ciekawe, decyzja o realizacji tej „wspól-
nej” inwestycji została podjęta w czasach, gdy 
przewodniczącym Rady Gminy był Zbigniew 
Bodzioch… dyrektor Banku. 

I taka sytuacja istniała przez lata. Dla porów-
nania w gminie Żołynia (powiat łańcucki, wo-
jewództwo podkarpackie) radny Kazimierz G. 
został pozbawiony mandatu właśnie z tego po-
wodu, że był szefem banku obsługującego gminę 
(na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, 
art. 24 f, ust. 1). Prawo zakazuje łączenia funkcji 
radnego i szefa banku ze względu na oczywisty 
konflikt interesów. 

Jak pokazuje historia, łączenie funkcji we wła-
dzach Gminy i Banku nie służy Gminie.

BANK ZAPRZESTAŁ 
SPONSOROWANIA „MAJÓWKI”

Podobna sytuacja może mieć miejsce kiedy we 
władzach Banku i Gminy zasiądzie małżeństwo. 
Już aktualnie Bank zachowuje się dziwnie. Przez 
wiele lat był on sponsorem wielu gminnych im-
prez, w tym corocznej Majówki w mogilańskim 
dworze. Było to naturalne. Lokalny bank, zarabia-
jący na dysponowaniu pieniędzmi mieszkańców 
gminy i lokalnych przedsiębiorców i czerpiący 
niemałe profity z obsługi finansów urzędu gmi-
ny, winien dbać o tych, którzy przynoszą mu do-
chody. Po tym jednak jak Piotr Piotrowski, mąż 
dyrektorki Banku, nie wygrał konkursu na kolejną 
kadencję dyrektora szkoły, Bank zaprzestał spon-
sorowania „Majówki”. Teraz Bank wspiera stowa-
rzyszenie, które promuje na wójta męża swojej 
dyrektorki.

n

CELE STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILANY:
 poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mogilany  wszechstronny rozwój gminy 

Mogilany   inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich  integracja mieszkańców, 
środowisk i miejscowości  wspieranie lokalnej demokracji i wolności słowa  pielęgnowa-

nie i rozwijanie miejscowej tradycji  obrona praw mieszkańców gminy. 

AKCJE ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE TO MIĘDZY INNYMI:
 walka o bezpieczne przejścia przez „zakopiankę” ,

 akcja „Wywieś flagę”. Namawiamy mieszkańców, aby w dni świąt narodowych
(szczególnie 3 maja i 11 listopada) wywieszali flagi narodowe na swoich domach.
 „Ogródek Zosi” – wymiana doświadczeń i roślin, które rosną przy naszych domach,

 konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Mogilany „Malowany Ogród”,
 stypendium dla uczniów z niezamożnych rodzin z terenu gminy Mogilany,
 akcje na rzecz udostępnienia mieszkańcom parku i dworu w Mogilanach,
 wspólne kolędowania połączone z kawą, ciastem i rozmowami sąsiedzkimi.

Zapraszamy mieszkańców gminy Mogilany do naszego stowarzyszenia!



11

PRZYJAZNA GMINA 
MOGILANY… DLA PRZESTĘPCY
Mieczysław Sikora swój pierwszy wyrok za znęcanie się nad rodziną otrzymał cztery lata temu. 
Nie przeszkodziło mu to, aby zostać radnym oraz sołtysem. Mało tego, został nawet przewod-
niczącym klubu radnych, do którego należała Małgorzata Okarmus – przewodnicząca rady 
Gminy Mogilany.

?
RADNY I SOŁTYS  
Z POPARCIEM PANI WÓJT

W wyborach samorządowych w 2010 roku 
mieszkańcy Gaja na funkcję radnego po raz ko-
lejny wybrali Mieczysława Sikorę. Startował z po-
parciem ówczesnego wójta Małgorzaty Mardyły. 
Kilka miesięcy później wygrał ponownie wybory, 
tym razem na funkcję sołtysa wsi Gaj. Był jedy-
nym kandydatem na to stanowisko. 

PIERWSZY WYROK

Na początku 2010 roku żona Pana Mieczysława 
wraz z pełnoletnią córką złożyła w prokuraturze 
zawiadomienie o wieloletnim fi-
zycznym i psychicznym znęcaniu się 
męża nad rodziną. Sąd na podsta-
wie zgromadzonego materiału do-
wodowego stwierdził, że oskarżony 
dotkliwie bił żonę i córkę, prowoko-
wał awantury będąc pod wpływem 
alkoholu, groził pozbawieniem ży-
cia, niszczył wspólne mienie, poni-
żał i znieważał członków rodziny używając wobec 
nich obelżywych słów itd. 30 kwietnia 2010 r. 
Mieczysław Sikora został skazany na rok ogra-
niczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 
nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Sąd od-
dał oskarżonego pod nadzór kuratora i zobowią-
zał go do powstrzymania się od nadużywania 
alkoholu.

ROK WIĘZIENIA W ZAWIESZENIU

Wyrokowi Sądu sprzeciwił się Prokurator, któ-
ry uznał orzeczoną karę za zbyt łagodną. Sprawa 

wróciła więc do Sądu. Odbyły się kolejne rozpra-
wy i w końcu 26 sierpnia 2011 r. Mieczysław Sikora 
został skazany na jeden rok więzienia w zawiesze-
niu na dwa lata. Mieczysław Sikora skorzystał ze 
wszystkich możliwych procedur odwoławczych 
i dzięki temu nadal pozostawał radnym. Przez po-
nad dwa lata odbywały się kolejne posiedzenia 
Sądu. Na nic to jednak się zdało. 29 października 
2013 r. wyrok stał się prawomocny.

PRZESTĘPCA NADAL RADNYM?

Mieczysław Sikora nadal jednak pozostawał 
radnym! Dlaczego? Otóż aby prawomocnie ska-
zany radny utracił mandat, konieczne jest podję-

cie uchwały przez radę gminy, 
która stwierdza wygaśnięcie 
mandatu. Uchwała taka powin-
na zostać podjęta niezwłocznie 
po uprawomocnieniu wyroku. 
Jednak przewodniczącej rady 
Małgorzacie Okarmus wcale się 
nie spieszyło, aby pozbawić swo-
jego kolegę miejsca w radzie. 

Projekt uchwały wniosła więc grupa radnych ze 
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. 
Uchwała została podjęta 14 grudnia 2013 r.

Jednak i tym razem radny znalazł sposób, by 
nadal pełnić funkcje radnego. Zaskarżył uchwa-
łę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
11 lutego 2014 r. WSA uznał skargę radnego za 
bezzasadną., więc Mieczysław Sikora zaskar-
żył także ten wyrok, tym razem do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dzięki te-
mu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nadal mógł 
brać dział w pracach rady, a dieta radnego mogła 
wpływać na jego konto. 

Radny został 
prawomocnie 

skazany za znęcanie 
nad rodziną.
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PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ  
POZNASZ W BIEDZIE

Fakt, że Mieczysław Sikora został skazany za 
przemoc w rodzinie nie przeszkadzał przewod-
niczącej rady gminy Małgorzacie 
Okarmus, która podjęła z Panem 
Mieczysławem ścisłą współpracę. 

25 września 2013 r. powstał klub 
radnych pod nazwą „Radni Gminy 
Mogilany łączmy się”. W skład klu-
bu weszli: Małgorzata Okarmus, 
Wiesław Klimas, Stanisław Różański 
i… Mieczysław Sikora, który został 
przewodniczącym klubu! 

Wcześniej głosami swojej koleżanki i kole-
gów Mieczysław Sikora został członkiem Komisji 
Oświatowo-Społecznej zajmującej się edukacją, 
kulturą, wychowaniem, a także zapobieganiem 
przemocy w rodzinie.

2 lipca 2014 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie od-
dalił skargę Mieczysława Sikory, 
wskutek czego mandat radnego 
wygasł. Od tego wyroku nie ma 
odwołania.

(Red.)

NADAL WPROWADZA W BŁĄD MIESZKAŃCÓW
Cztery lata temu radny Stanisław Różański był jednym z motorów napędowych kampanii prze-
ciwko pani wójt Mardyle. Po wyborach, gdy nie otrzymał wymarzonego fotela przewodniczą-
cego rady, natychmiast przeskoczył do obozu swoich dawnych przeciwników.

Przestępca został 
szefem klubu, do 
którego należała 
przewodnicząca 

rady gminy.

„Swoje wysiłki kieruje w celu destabili-

zacji sytuacji, powodowania szkodliwej 

dezorientacji i niepotrzebnych konflik-

tów” – fragment uzasadnienia uchwały 

o odwołaniu S. Różańskiego

Zaczął głosić poglądy odwrotne w stosunku 
do poprzednich. Dla przykładu: przed wyborami 
walczył o zrównoważony rozwój w Libertowie, 
a po wyborach nagle stał się zwolennikiem za-
budowania miejscowości. W konsekwencji kom-
pletnej zmiany poglądów i sprzeniewierzenia się 
celom statutowym opuścił z hukiem stowarzy-
szenia, które współtwo-
rzył. 26 września 2013 r. 
ze względu na nieetycz-
ne zachowanie wyleciał 
też ze stanowiska wice-
przewodniczącego rady. 
Dziś bierze aktywny udział 
w kampanii wyborczej 
Piotra Piotrowskiego. 

Poniżej fragment uzasadnienia uchwały doty-
czącej zwolnienia pana Stanisława Różańskiego 
z funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy 
Mogilany:

Pan Stanisław Różański na swojej stronie in-
ternetowej oraz w ulotkach kolportowanych na 

terenie Gminy Mogilany publikował wiele nie-
prawdziwych, zmanipulowanych informacji na 
temat funkcjonowania Gminy. Osoba będą-
ca przedstawicielem Rady Gminy, posiadająca 
pełny dostęp do informacji oraz mająca udział 
w kształtowaniu budżetu Gminy świadomie wpro-

wadzała opinię pub-
liczną w błąd. (…) 
 
W ciągu prawie 
trzech lat funkcjo-
nowania obecnej 
Rady została od-
zyskana podsta-
wowa stabilność 

finansowa naszej Gminy, co jest 
w dużej mierze wynikiem intensywnej współ-
pracy Wójta z Radnymi. Tymczasem p. Różański 
nie chce, czy nie potrafi podejmować konstruk-
tywnej współpracy ani z Radą, ani też z Wójtem 
i swoje wysiłki kieruje w celu destabilizacji sytua-
cji, powodowania szkodliwej dezorientacji i nie-
potrzebnych konfliktów. (…)
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Kilku radnych, będących w opozycji wobec 
urzędującego wójta (w tym przewodnicząca rady 
gminy) publicznie wyrażali opinię, aby w nowym 
Studium Zagospodarowania Przestrzennego 
uwzględnić WSZYSTKIE wnioski o przekształ-
cenie terenów rolnych na budowlane. 

Jeśli rada przegłosuje wszystkie złożone wnio-
ski, to grozi nam dewastacja gminy! Dewastacja 
nie tylko w sensie zniszczenia krajobrazu, ale 
przede wszystkim dewastacja finansowa. 

Poszerzając tereny budowlane gmina ma obo-
wiązek zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, 
czyli zbudowania nowych dróg dojazdowych, wo-
dociągów, kanalizacji. Poszerzenie tych terenów nie 
może następować w sposób gwałtowny, ale stop-
niowo, na miarę możliwości finansowych gminy. 

Zbyt szybki przyrost terenów budowlanych 
spowoduje cały szereg problemów, począwszy 
od niedostatków wody i energii elektrycznej, 
a skończywszy na rozjeżdżonych i zakorkowanych 
drogach. (Już teraz mieszkańcy Libertowa czeka-
ją w korku, aby rano wyjechać na zakopiankę). 

Uważamy, że w pierwszej kolejności trzeba 
odrobić zaległości wobec tych, którzy już tu-
taj mieszkają. Mieszkańcy potrzebują przede 
wszystkim zadbania o jakość istniejących dróg, 
o ich odwodnienie, oświetlenie. Potrzebny jest 
rozwój sieci kanalizacji i poprawa bazy lokalowej 
szkół i przedszkoli. Te konieczne inwestycje mogą 
zostać zatrzymane, jeśli gmina będzie zmuszona 
do wydania milionów na uzbrojenie nowych tere-
nów budowlanych.

Jarosław Grzesik z Libertowa

Istnieje realne zagrożenie, że prywatne interesy niewielkiej grupy osób zostaną postawio-
ne ponad dobrem większości mieszkańców. W gminie mamy do czynienia z lobby, które chce 
przekształcenia olbrzymiej ilości gruntów na budowlane.

Zbyt szybki przyrost 
terenów budowlanych 

nie leży w interesie 
większości mieszkańców.

Działka do przekształcenia

Małgorzata Okarmus wzięła (wspólnie 
z mężem) kredyt na zakup działki rolnej na 
kwotę ponad 200 tys. franków szwajcarskich 
(informacja z oświadczenia majątkowego). 
Przewodnicząca rady stara się o przekształ-
cenie tej działki na budowlaną. Jej wniosek 
nie został w całości uwzględniony.

Czy interesy radnych muszą być stawiane 
ponad interesem innych mieszkańców? Były 
już w historii przypadki nabywania przez 
radnych działek i następnie lobbowania za 
ich przekształceniem. Czy naprawdę histo-
ria zawsze musi się powtarzać?

ZABETONOWAĆNIE
POZWÓLMY NASZEJ 

GMINY!
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Angielski  dla naszych dzieci
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany wspólnie z Międzynarodową Szkołą ISK 

w Lusinie od dwóch lat fundują uczniom naszej gminy kurs języka angielskiego.

International School of Kraków (czyli międzynarodowa szkoła w Lusinie działająca pod pa-
tronatem Konsula Amerykańskiego) organizuje w każde wakacje Letnią Szkołę Językową. Jest 
to intensywny kurs języka angielskiego poszerzony o zajęcia sportowe, muzyczne, teatralne, 
kulinarne, itp. Kurs jest prowadzony przez amerykańskich i angielskich nauczycieli. 

Zajęcia są bardzo atrakcyjne, lecz niewielu rodziców stać na wydatek 1000 zł (taki jest koszt 
pięciodniowego kursu). Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany, dzięki wpłatom na 
fundusz stypendialny, począwszy od ubiegłego roku funduje kurs dla jednego ucznia. Drugie 
miejsce dokłada ze swojej strony International School of Kraków. W ubiegłym roku wpłaty do-
konała Joanna Nowicka z Libertowa, a w tym roku Andrzej Barański z Gaja, obydwoje są człon-
kami stowarzyszenia mieszkańców. 

W tym roku bezpłatny udział w Letniej Szkole Językowej wylosowali: Aleksandra Grzybek 
(Gimnazjum w Gaju) oraz Magdalena Filipiec (SP Włosań).

Już teraz zapraszamy do zasilenia konta stypendialnego, abyśmy w przyszłym roku mogli 
również ufundować letni kurs w International School of Kraków dwóm uczniom z naszej gmi-
ny. Numer konta znajduje się na stronie: www.mogilany.info

Ada Gross-Kołoczek z Libertowa

W szkole panuje miła atmo-
sfera, co dobrze sprzyja nauce. 
Nauczyciele są mili i pomocni, za-
jęcia są bardzo pomysłowo prowa-
dzone. Cieszę się, że mogłam tak 
przyjemnie i pożytecznie spędzić 
część tych wakacji. 

Magda Filipiec

Zajęcia w szkole międzynarodowej bardzo mi  

się podobały. Poznałam tam wielu sympatycznych 

kolegów i koleżanek. Wszystkie zajęcia odbywały 

się w języku angielskim, więc na pewno dużo zy-

skałam i na długo zapamiętam spędzony tam czas. Aleksandra Grzybek
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DŁUG ZŁY
Jesienią 2010 r. Gmina Mogilany stała się słynna w ca-

łej Polsce. Ogłoszono, że jesteśmy najbardziej zadłużoną 
gminą w kraju. Jak do tego doszło? 

W latach 2006-2010 ówczesne władze samorządowe 
podjęły decyzje, których konsekwencje finansowe od-
czuwalne będą jeszcze przez wiele lat. Gmina zainwe-
stowała ponad 5 mln zł w rozbudowę Urzędu Gminy 
oraz wydała ponad 11 mln na fundamenty i elemen-
ty konstrukcyjne gimnazjum w Mogilanach. Do zakoń-
czenia inwestycji brakowało nadal 40 mln zł. Wobec 

braku środków prace budowlane stanęły w miejscu. 
(Przypomnijmy, że roczny budżet gminy wynosił w tam-
tym czasie ok. 30 mln zł).

Przebudowa urzędu oraz budowa gimnazjum wy-
ma gały wydatkowania olbrzymich środków, któ rych 
Gmina nie posiadała. Dlatego zaciągnięto wie loletnie 
kredyty, które są obecnie spłacane i stanowią wielkie 
obciążenie dla budżetu Gminy. Pieniądze, które nale-
żałoby przeznaczyć dziś na inwestycje pochłaniane 
są przez spłatę długów. Na te dwie niepotrzebne in-
westycje gmina nie pozyskała ani złotówki dotacji 
z zewnątrz. Za wszystko musimy zapłacić sami – z po-
datków mieszkańców gminy.

CZAS NA ZMIANY

Pod koniec 2010 r. mieszkańcy wybrali nowego wój-
ta oczekując wyprowadzenia gminy ze złych długów. 
Gmina stała wówczas na skraju bankructwa, a zadłu-
żenie sięgało ustawowego progu 60%. Na początku 

2011 r. brakowało pieniędzy na terminowe wypłaty 
wynagrodzeń dla pracowników gminy i na składki ZUS. 
Podjęto szereg trudnych decyzji. Nastąpiła korekta pla-
nów inwestycyjnych i racjonalizacja wydatków na ad-
ministrację. Ciężka i wytrwała praca wójta oraz jego 
zespołu przyniosła wkrótce efekty. Zadłużenie procen-
towe z roku na rok spadało.

DŁUG DOBRY 
Gdy gmina odzyskała zdolności kredytowe mogła 

podjąć konieczne inwestycje. W urzędzie powołano 
sprawny zespół zajmujący się pozyskiwaniem fun-
duszy zewnętrznych. Inwestycje w tej kadencji są za-
silane strumieniem pieniędzy pochodzących z Unii 
Europejskiej. Przykładem dobrego długu jest ten, któ-
ry został zaciągnięty, aby sfinansować budowę kanali-
zacji. Dotacja zewnętrzna wyniosła w tym przypadku 
aż 80%. Zaciągnięto zatem stosunkowo niewielki kre-
dyt (20% wkładu własnego), aby pozyskać resztę z fun-
duszy zewnętrznych (80% dotacji).

Zadłużenie w latach 2006-2010 wzrosło o ok. 
14,5 mln zł. Był to dług zły, gdyż wtedy wzięto kre-
dyt na zbędną rozbudowę urzędu i na nieszczęsną 
budowę gimnazjum. Inwestycje te podjęto bez dofi-
nansowania zewnętrznego. Ponad 11 mln zł zostało 
wyrzuconych w błoto.

Zadłużenie w latach 2010-2014 wzrosło o ok. 
4 mln zł. Jest to dług dobry, gdyż pożyczono pieniądze 
na tzw. „wkład własny” do przeprowadzenia inwestycji 

dotowanych z zewnątrz (kanalizacja, remont szkół, re-
mont strażnicy w Mogilanach, budowa mostów, remont 
dróg, itd.). Inwestycje te są bezdyskusyjnie konieczne. 

W najbliższych wyborach samorządowych po-
stawmy na kontynuację tego kierunku. Mamy spraw-
dzonego gospodarza. Gminy Mogilany nie stać na 
eksperymenty z lat 2006-2010. 

(Red.)

Zadłużenie Gminy Mogilany
                      

ZŁE LUB DOBRE
DŁUGI Sa, „Dobry dług to dług, który czyni Cię bo-

gatszym, a spłaca go za Ciebie ktoś inny. 

Zły dług to taki, który czyni Cię biedniej-

szym i musisz go spłacać sam” 
(Robert Kiyosaki)

Ponad 11 mln zł – tyle utopiły poprzednie władze 
gminy  w nieudanej inwestycji budowy gimnazjum 

80% – w takim stopniu fundusze zewnętrzne 
pokryły wydatki na budowę kanalizacji

50,37% – tyle wynosi planowany 
wskaźnik zadłużenia w 2014 r.

 Nominalne
(mln z)

Procentowe
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Od redakcji:
Podobne place zabaw, w dużej 
części sfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej, powstały w tym 
roku w Chorowicach (ogólnodostępny 
plac zabaw „Kraina  wyobraźni”) oraz 
w Konarach (przy szkole podstawowej). 
Budowa kolejnych placów jest 
planowana w Mogilanach (przy 
dawnym Domu Nauczyciela), w Gaju 
(na terenie należącym do parafii) oraz 
w Lusinie (przy szkole podstawowej).

Podstawowym inwestorem jest stowarzysze-
nie, natomiast pracownicy Urzędu Gminy pomogli 
w pozyskaniu środków z funduszy zewnętrznych, 
które pozwoliły sfinansować 80% kosztów bu-
dowy. Współuczestnikami projektu są Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Libertowie, która nieod-
płatnie  udostępniła teren oraz lokalni przedsiębior-
cy, oferujący swoje usługi po korzystnych cenach.

Jarosław Grzesik z Libertowa

Plac zabaw  
w Libertowie

W Libertowie zakończono budowę placu zabaw dla dzieci. Inicjatywa ta ruszyła dzięki dobrej 
współpracy Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny i wójta Krzysztofa Musiała. 

80% – tyle kosztów budowy udało się 
sfinansować z funduszy zewnętrznych
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