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Drodzy Mieszkańcy!

MOGILANY.INFO

Cztery lata temu nasze Stowarzyszenie wprowadziło do samorządu pięcioro radnych 
oraz Wójta. Kończy się kadencja, która była bardzo trudna ze względu na fatalną 
sytuację finansową Gminy oraz brak większości w Radzie. 

Na początku kadencji nasza Gmina była najbardziej zadłużoną gminą w Polsce. Pieniędzy 
brakowało dosłownie na wszystko. Dzięki ciężkiej pracy wójta Krzysztofa Musiała, pomimo 
braku współpracy ze strony większości radnych, udało się naprawić finanse Gminy oraz 
podjąć szereg potrzebnych inwestycji. Po czterech latach jesteśmy w zupełnie innym 
miejscu. Teraz nadszedł czas na dynamiczny rozwój Gminy. 

W nowej kadencji popierani przez Stowarzyszenie kandydaci (Komitet Wyborczy Wójta 
Krzysztofa Musiała) będą walczyć o bezpieczne przejścia na zakopiance, kontynuować 
budowę kanalizacji, chodników, oświetlenia, chcą poprawić jakość dróg, zwiększyć liczbę 
miejsc w przedszkolach, rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę, zbudować halę sportową 
i dodatkowe sale lekcyjne w Mogilanach (szczegółowy program na str. 8). Kandydaci 
popierani przez nas zadbają o chlubę naszej Gminy – wyjątkową działalność kulturalną 
i utrzymanie wysokiego poziomu edukacji naszych dzieci. Będą dążyć do zwiększenia udziału 
mieszkańców w podejmowaniu decyzji o zadaniach  finansowanych z budżetu Gminy. 

Plany są ambitne, ale oparte o rzetelne rozeznanie sytuacji finansowej Gminy oraz fachowe 
analizy ekonomiczne. Dzięki tym analizom wiemy, że nie jest możliwe zrealizowanie tego 
wszystkiego co obiecuje konkurencyjny komitet wyborczy. 

Mamy nadzieję, że Mieszkańcy nie pozwolą się omamić obietnicami bez pokrycia.  
Pamiętajmy: „kto obiecuje wszystko, ten nie zrobi nic”. Nie stawiajmy też na ludzi, którzy, 
manipulując faktami i oczerniając innych, łamią elementarne standardy debaty publicznej.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy aby dzień 16 listopada 2014 r.  
był dniem zwycięstwa prawdy, uczciwości i zdrowego rozsądku.

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

www.mogilany.info
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PRZYJAZNA GMINA DLA… DEWELOPERÓW?
Podczas tych wyborów staną naprzeciw 
siebie dwie przeciwstawne wizje rozwoju 
gminy. Stowarzyszenie Mieszkańców 
Gminy Mogilany zdecydowanie opowiada 
się za rozwojem zrównoważonym, bez 
gwałtownego przyrostu nowych terenów 
budowlanych, których mamy już pod 
dostatkiem, z zachowaniem zabudowy 
o charakterze jednorodzinnym.
Z drugiej strony pojawiła się grupa, która 
nazwała siebie „Przyjazną Gminą Mogilany”. 

Naszym zdaniem, jeśli ta grupa jest dla 
kogoś przyjazna, to dla deweloperów 
i wybranych biznesmenów, a nie dla 
zwyczajnych mieszkańców. Chce doprowadzić 
do niebezpiecznego otwarcia terenów 
budowlanych. Jednym z przedstawicieli tej 
grupy jest obecna przewodnicząca Rady 
Gminy Mogilany, która dąży do przekształcenia 
swoich prywatnych gruntów na budowlane 
w Libertowie. 

WYSTARCZY TERENÓW NA DWIE GMINY
Obecnie istnieje w gminie 800 ha terenów 
budowlanych niezabudowanych! Zważywszy, 
że tereny już zabudowane to 791 ha, do 
zagospodarowania mamy powierzchnie, 
która pozwala na 

powstanie drugiej takiej gminy. Na podstawie 
aktualnie obowiązującego Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego możemy mieć dwa razy 
tyle domów i dwa razy tyle mieszkańców 
w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj. Co 
oczywiste, wiąże się z tym konieczność budowy 
nowych dróg, nowych sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych, a zatem ogromne koszty. 
Projekt Studium przygotowany przez 
Wójta Musiała zakłada przekształcenie 
pod zabudowę dodatkowo ok. 98 ha. 
Projekt nie otwiera zupełnie nowych 
terenów budowlanych, ale wprowadza 
uzupełnienia w ramach istniejących już 
ciągów czy obszarów budowlanych. 
Eliminuje sytuacje, w których wzdłuż 
jednej drogi część terenów ma charakter 

budowlany a część rolny. 

Wójt i Radni Gminy wybrani 16 listopada 2014 r. zdecy-
dują na długie lata o przyszłości naszej gminy. Jedną 
z najważniejszych decyzji nowych władz będzie przy-
jęcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

!FINANSÓW i KRAJOBRAZU
NIE RUJNOWAĆ 

 GMINY

Projekt studium Wójta Krzysztofa Musiała 

zakłada, że tereny budowlane zostaną 

poszerzone o 98 ha, co łącznie z terenami 

już przekształconymi daje 900 ha terenów 

pod zabudowę. Aktualnie zabudowanych 

jest 791 ha. Co łącznie daje powierzchnię 

1691 ha przeznaczonych pod zabudowę. Przy 

powierzchni całkowitej gminy  43,55 km2 daje to 

38,5% terenów budowlanych. To bardzo dużo. 

Wystarczająco dużo. W opinii Stowarzyszenia 

Mieszkańców Gminy Mogilany projekt Wójta  

to dobry projekt, który uwzględnia potrzeby 

i możliwości Gminy Mogilany. 
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PRYWATA PONAD DOBRO WSPÓLNE?
Przeciwnicy chcą natomiast przekształcenia  
kolejnych 300 ha i otwarcia zupełnie nowych, 
nieuzbrojonych obszarów pod zabudowę. 
Po co? W wielu przypadkach po to, aby przy 
masowych przekształceniach ubić własne 
interesy. Bo wielu z tych, którzy  krytykują 
projekt Wójta to właśnie Ci, których tereny nie 
zostały przekształcone w Studium. Przykładem 
takich osób jest przewodnicząca Rady Gminy 
Mogilany Małgorzata Okarmus, która dąży 
do przekształcenia swojej działki pod 
zabudowę. Myśląc o sobie zapominają 
o innych, to jest o mieszkańcach gminy 
Mogilany,  którzy musieliby ponieść 
skutki niezrównoważonego przyrostu 
dodatkowych terenów budowlanych  
Gmina będzie musiała uzbroić nowe 
tereny pod zabudowę kosztem 
inwestycji potrzebnych nam wszystkim. 

Niezrównoważony przyrost terenów 
budowlanych doprowadzi do sytuacji, że 
może zabraknąć nam wody w kranach, 
powstrzymana zostanie budowa kanalizacji 
na terenach już zamieszkałych, zostaną 
zniszczone nawierzchnie przez ciężarówki 
o wysokim tonażu, utkniemy w korkach na 
wąskich drogach. Czy tego chcemy?

Jesteśmy za zrównoważonym podejściem do 

przekształcania gruntów.

Nie chcemy w Gminie Mogilany blokowisk 

i korków, braków wody, gazu i energii 

elektrycznej.

Dlatego wybieramy Krzysztofa Musiała, który 

proponuje zrównoważony rozwój gminy!
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Mogilany,  
ul. Świątnicka – 
nekomfortowe 

zagęszczenie 
budynków, które 

nastąpiło w wyniku 
zmiany planu 

zagospodarowania 
w 2006 r.
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ROZSTRZYGNIĘTYEdycja 2014
„Malowany Ogród” 
KONKURS 

Komisja jednogłośnie przyznała dwie nagrody 
główne:

 9 Nagrodę Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy 
Mogilany dla Państwa Marty i Andrzeja 
Barańskich z Gaja 

 9 Nagrodę Wójta Gminy Mogilany dla Pani Janiny 
Budek z Gaja 

Komisja przyznała także cztery wyróżnienia dla 
ogrodów należących do: 

 9 Pani Patrycji Pieniążek z Mogilan 

 9 Pani Zofii Kuźmy z Libertowa 

 9 Pana Jacka Kuźmy z Libertowa 

 9 Pana Huberta Zająca z Konar 

Gratulujemy laureatom!  
Życzymy wielu wspaniałych pomysłów  
na upiększenie swoich posesji i ogrodów.  
Zapraszamy do przyszłorocznej edycji.

Dziękujemy jednocześnie sponsorom, 
szczególnie Panu Dominikowi Trepczyńskiemu 
(właścicielowi firmy „Korona – Wyroby z Drewna”) 
za ufundowanie drewnianej altanki. Dziękujemy 
także Panu Wójtowi Krzysztofowi Musiałowi, 
Państwu Małgorzacie i Ryszardowi Gargulom 
(Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych GAJ), 
Panu Andrzejowi Mardyle (Wydawnictwo AA), 
Pani Grażynie Piszczek (Kwiaciarnia Azalia), 
Pani Dyr. Agacie Kubrak (GOK, współpraca 
partnerska) oraz Pani Ewie Gadnickiej-Włodarczyk 
(GOK, przygotowanie projektów graficznych).

W imieniu Komisji Konkursowej
Bogusława Żmuda
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Taktyka kiełbasy wyborczej – składania atrakcyj-
nych, lecz zazwyczaj niemożliwych do spełnienia 
obietnic – ciągle znajduje swoich zwolenników. 
Po wyborach szybko zapomina się o składanych 
deklaracjach,  bo kto wyegzekwuje ich realizację? 

Zawsze można powiedzieć obiecaliśmy pozyska-
nie środków z UE, ale nam nie dali, obiecaliśmy 
zasiłki, ale okazało się, że przepisy nie pozwalają, 
obiecaliśmy,  ale… 

Dla każdego coś miłego
Zwolennikiem taktyki kiełbasy wyborczej 

okazał się także kandydat na wójta w gmi-
nie Mogilany Piotr 
Piotrowski. W swoich 
obietnicach przekro-
czył on jednak wszel-
ką miarę. Obiecuje 
wyborcom wszystko. 
Jego pomysłowość w tym zakresie jest godna 
podziwu. Każdy w jego programie znajdzie coś 
dla siebie. Jest coś dla dzieci i młodzieży, dla do-
rosłych, w tym matek, a także dla seniorów. Dla 
tych, którym dopisuje zdrowie i dla tych którym 

coś dolega. Dla lubiących sport i rekreację i dla 
tych którzy preferują kulturę i naukę. Obiecuje 

kanalizację, wodocią-
gi, drogi, gimnazjum, 
hale sportowe, boi-
ska, remonty szkół, 
siłownie, skateparki, 
place zabaw, miejsca 

w przedszkolach dla wszystkich chętnych, zasił-
ki, programy zdrowotne. Padła nawet obietnica 
utworzenia Uniwersytetu III Wieku, a także in-
nych projektów na wzór Krakowa. 

Czy zbuduje też metro?
Kolejne wydania gazetek Stowarzyszenia 

Przyjazna Gmina Mogilany to następne obietni-
ce. Piotr Piotrowski tak zagalopował się w swoich 
obietnicach, że nie zdziwiłoby nas, gdyby w kolej-
nej gazetce obiecał, że na wzór Krakowa w Gminie 
Mogilany wybuduje metro. Gdyby budżet Gminy 
Mogilany był na miarę budżetu Krakowa, być może 

coś z obietnic Piotra Piotrowskiego można by zre-
alizować. Jednak budżet gminy Mogilany wynosi 
zaledwie 41 mln zł, z czego jedynie około 6 mln  
można przeznaczyć na inwestycje. Resztę docho-
dów pochłaniają tzw. sztywne wydatki – utrzyma-
nie szkół, przedszkoli, dróg, pomoc społeczna, itp. 
oraz spłata i obsługa kredytów i pożyczek.  

Ile kosztują obietnice?
Wobec ograniczonych możliwości budżetu 

gminy, pojawia się pytanie ile kosztują obietnice 
Pana Piotrowskiego. 

Realizacja już tylko jednej obietnicy – budowy 
kanalizacji – to olbrzymie wydatki. 

Co 4 lata przed wyborami samorządowymi słyszymy obietnice: poprawa warunków życia, 
budowa dróg, kanalizacji, remonty szkół, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, 
zmniejszenie kolejek dla lekarzy, darmowe imprezy, badania, zasiłki. Różne obietnice 
składają politycy, aby wygrać wybory. 

wyborczej
kiełbasy Taktyka

Metoda na wygranie wyborów: obiecać 
wszystkim wszystko? 
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Pan Piotrowski obiecuje, że w ciągu najbliższych 
czterech lat prawie wszystkie gospodarstwa 
domowe w 10 sołectwach zostaną przyłączo-
ne do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągo-
wej. Jak wiadomo do skanalizowania w gminie 
pozostało ok. 
2 500 domów. 
Przyjmując, że 
koszt wykona-
nia kanalizacji 
dla jednego do-
mu wynosi 30 tys. zł (33 tys. zł kosztowało przyłą-
czenie 1 domu we Włosani), potrzebujemy na ten 
cel 75 mln zł. Nawet, jeżeli udałoby się pozyskać 
dofinansowanie z UE na całość zadania, co mało 
prawdopodobne, to i tak minimum 25% (taki jest 
minimalny wkład własny gminy obecnie), a za-
tem około 20 mln trzeba by wyłożyć ze środków 
własnych. Ale to nie wszystko. Pan Piotrowski 
obiecuje także skanalizować nowe tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe oraz tereny pod in-
westycje usługowe i produkcyjne. Takich terenów 
w gminie mamy 800 ha. Jeśli obecnie  w gminie 
zabudowanych jest 791 ha, na których mieści się 
3 800 domów, to na pustych terenach budowla-

nych zmieści 
się drugie tyle. 
Koszt skanali-
zowania tych 
terenów  wy-
niósłby zatem 

3 800 x 30 tys. zł = 114 mln zł. Nawet tylko poło-
wa z tego, to niewyobrażalna kwota 57 mln i nie-
mal całą tę kwotę trzeba by  zapewne wyłożyć 
z budżetu gminy. Zgodnie z obowiązującymi ak-
tualnie zasadami dofinansowanie na kanalizowa-
nie terenów niezabudowanych można pozyskać 
tylko z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a w tym programie maksymalna kwota dofinan-
sowania dla danej gminy to 4 mln na 7 lat.    

Skąd pieniądze na inne obietnice?
To są wyliczenia tylko pod jedną obietnicą wy-

borczą, a gdzie reszta. Co z wodociągami, drogami, 
gimnazjum, remontami szkół, halami sportowymi, 
boiskami, skateparkami, siłowniami, placami zabaw 
i całym mnóstwem innych obietnic. Braku środków 
finansowych w budżecie gminy nie załatwią pie-
niądze unijne. Do tej pory środki z Unii Europejskiej 
pozyskiwane były z projektów przygotowanych 
na lata 2007-2013. W chwili obecnej trwają prace 
nad podziałem środków na lata 2014-2020. Wiemy 

na pewno, że środków do rozdysponowania na fi-
nansowanie infrastruktury będzie znacznie mniej 
niż w ramach projektów na lata 2007-2013. Co wię-
cej, każda pozyskana z Unii złotówka musi być uzu-
pełniona wkładem własnym z budżetu gminy. Bez 
środków z budżetu gminy nie może być zatem zre-
alizowana żadna inwestycja. Wysokość możliwych 
do pozyskania środków unijnych ograniczona jest 
zatem dochodami budżetu gminy. A budżet, jak 
wiadomo, nie jest z gumy.

Dokończy budowę mega-gimnazjum?
Piotr Piotrowski zadeklarował, że: „pierw-

szym jego zadaniem będzie pozyskanie unij-
nych pieniędzy na dokończenie budowy 
gimnazjum. Jest przekonany, że jemu się uda, 
bo wie jak to zro-
bić” (cytat z gazet-
ki wyborczej). Czy 
kandydat nie wie, że 
programy unijne nie 
przewidują fundu-
szy na takie inwestycje jak dokończenie budo-
wy gimnazjum? Czy jako były dyrektor szkoły 
w Mogilanach, nie wie, że uczniowie gimna-
zjum w Mogilanach potrzebują jedynie kilku 
dodatkowych klas i hali sportowej, a nie me-
ga-gimnazjum o powierzchni 10 tys. m2?

Rada Gminy na wniosek Wójta Krzysztofa 
Musiała podjęła uchwałę o sprzedaży gimnazjum. 
Decyzja ta wynikała z analizy, która wykazała, że 
nie ma merytorycznego uzasadnienia budowa 

gimnazjum. Każdy na-
stępny wyłożony na nią 
grosz to marnotrawie-
nie publicznych pie-
niędzy. Poza kosztami 
budowy (wg wyliczeń 

inż. Tadeusza Bełcha minimalny koszt dokończe-
nia tego obiektu, to kwota ok. 14 mln zł, bez hali 
sportowej!), są jeszcze ogromne koszty utrzyma-
nia i funkcjonowania tego molocha. Budowa gim-
nazjum w Mogilanach już raz zrujnowała finanse 
gminy. Czy chcemy powtórki?

W programie Piotra Piotrowskiego brakuje 
tylko fontanny tryskającej szampanem przed 
każdym domem.

JEŚLI KTOŚ OBIECUJE WSZYSTKO, TO NIE ZROBI NIC.
NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ PRZEDWYBORCZYM OBIETNICOM



7

Wójt  
Krzysztof Musiał 

uzyskał poparcie  
Stowarzyszenia Mieszkańców  

Gminy Mogilany

Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany 
podjęło uchwałę udzielającą poparcia w wyborach samorządo-
wych 2014 następującym osobom:

Krzysztofowi Musiałowi w wyborach na Wójta Gminy Mogilany;

kandydatom na Radnych Gminy Mogilany z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Wójta Krzysztofa Musiała;

kandydatom na Radnych Powiatu Krakowskiego z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa PK.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 22 września 2014 r.

Kandydaci na Radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców 
Wójta Krzysztofa Musiała:

1. Buków i Kulerzów  STOKŁOSA Grzegorz Andrzej 
2. Brzyczyna  i Chorowice  MUSIAŁ Paweł Stanisław
3. I Gaj   GNIADEK Tadeusz 
4. II Gaj   PISZCZEK Janina 
5. Konary   MALIK Grzegorz Adam
6. I Libertów   GROSS-KOŁOCZEK Władysława Ada
7. II Libertów   NOWICKA Joanna Małgorzata 
8. III Libertów   GRZESIK Jarosław Jan
9. Lusina   BRUZDA Bożena 
10. I Mogilany STRZEBOŃSKA Renata 
11. II Mogilany   STRZEBOŃSKI Tadeusz Jan
12. III Mogilany   WALCZAK Ewa Katarzyna
13. I V Mogilany   SURÓWKA Zygmunt 
14. I Włosań   PITALA Tadeusz Antoni 

W okręgu nr 15 (II Włosań) nie został wystawiony kandydat KWW 
Wójta Krzysztofa Musiała. Będziemy zadowoleni jeśli mandat rad-
nej uzyska SZCZUREK Agnieszka

Kandydatami do Rady Powiatu popieranymi przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Gminy Mogilany są: KISIELNICKA Maria Anna oraz 
SZEFER Sylwester Bronisław.

www.wojtmusial.pl
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Program Komitetu Wyborczego Wójta Krzysztofa Musiała 
popierany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany

 9 Dalszy rozwój inwestycji na bazie skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 9 Troska o poprawę jakości dróg, oświetlenia ulic, o budowę chodników i bezpiecznych dojść do szkół.

 9 Działania w celu powstania bezpiecznych przejść i przejazdów na „zakopiance”.

 9 Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej, a także prace nad ujęciem i odprowadzeniem wód opadowych.

 9 Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, w tym budowa drugiego zbiornika.

 9 Instalacja monitoringu w miejscach szczególnie narażonych na incydenty chuligańskie.

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

 9 Poszerzenie działalności kuchni gminnej, budowa punktów wydawania ciepłych i zdrowych posiłków w szkołach. 

 9 Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym budowa boiska treningowego w Mogilanach, dalszy rozwój centrum sporto-
wego w Gaju, budowa sieci ścieżek rowerowych we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”.

 9 Rozwój współpracy z OSP w Mogilanach, Bukowie, Włosani i Konarach, w tym budowa nowej straż-nicy wraz ze świetlicą 
we Włosani oraz remont części bojowej jednostki w Bukowie i pomoc w staraniach o pozyskanie samochodu bojowego.

 9 Budowa nowych placów zabaw dla dzieci, w tym w Lusinie, Mogilanach, Gaju.

 9 Działania na rzecz zagospodarowania centrum wsi w Bukowie.

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

 9 Wspieranie działań na rzecz renowacji przydrożnych kapliczek.

 9 Wspieranie aktywności mieszkańców działających w lokalnych stowarzyszeniach, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych.

 9 Wspieranie przedsiębiorczości kierując się przede wszystkim interesem społecznym mieszkańców.

 9 Rozwój Ośrodka Zdrowia, w tym Przychodni Rehabilitacyjnej, podjęcie zdecydowanych działań w celu zawarcia umowy 
z NFZ na bezpłatne usługi dla pacjentów.

 9 Wspomaganie osób starszych i potrzebujących pomocy.

NIE DLA DEWELOPERÓW!
NIE DLA BLOKOWISK!

NIE DLA KORKÓW!

TAK DLA MUSIAŁA!

Sfinansowano ze środków KWW Wójta Krzysztofa Musiała


