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Trzy pytania do... 

KRZYSZTOFA MUSIAŁA, 

kandydata na wójta gminy 

Mogilany 

Po co zdecydował się Pan powalczyć o stołek 

wójta? 

- Od kilku lat uważnie przyglądam się sytuacji w 

naszej gminie. Jako dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury również na własnej skórze odczuwam 

zaniedbania władz w różnych sferach i widzę, że 

ten samorząd nie zmierza w dobrym kierunku. 

Obecna wójt nie konsultuje wielu spraw nawet z 

radnymi. Szwankuje infrastruktura: brakuje 

dobrych dróg, w niektórych miejscach występują 

nawet przerwy w dostawie wody. Sporym 

problemem jest rozpoczęta budowa gimnazjum. 

Przy trudnej sytuacji finansowej gminy 

kontynuacja tej inwestycji będzie problemem. Jednak my dziś nie znamy szczegółów 

dotyczących tego zadania, bo nie mamy wglądu do dokumentacji. To, że trzeba znaleźć 

rozwiązanie jest oczywiste, bo niedopuszczalne jest, by dzieci uczyły się w tak fatalnych 

warunkach.  

- Jaką będzie Pan prowadził kampanię: spokojną czy agresywną i nastawioną na 

krytykę obecnych władz gminy?  

- Na pewno będę starał się dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy Mogilany. Kiedy 

wybrani zostaną przedstawiciele do Rady Gminy, ustalimy konkretne kierunki działań. Moja 

kampania nie będzie agresywna, ale zło, które się tu dokonało trzeba pokazać.  

- Jak Pan ocenia swoje szanse?  

- Nie wiem. Trudno przewidzieć. Tym bardziej, że nie wiem czy - poza mną i obecną wójt - 

będą jacyś inni kandydaci. Bo mówi się jeszcze o jednym.  

Rozmawiała Magdalena Uchto  

Prawybory na... radnych 

WYBORY 2010. Krzysztof Musiał, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Mogilanach, będzie walczył o fotel wójta tej gminy. Tak, w prawyborach, zdecydowało 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany. Jego szef, Sylwester Szefer, informuje, 



że w najbliższą niedzielę - również w prawyborach - członkowie SMGM wybiorą 

kandydatów na radnych. 

Niedzielne prawybory w GOK rozpoczął koncert wokalistów tej placówki. Po muzyce 

przyszedł czas na konkretne i ważne dla gminy decyzje. Sprawy dotyczące jesiennych 

wyborów wzięli w swoje ręce mieszkańcy i spośród dwóch kandydatów - Krzysztofa Musiała 

oraz radnego Stanisława Różańskiego - wybierali kandydata na wójta. Postawili na tego 

pierwszego. - Wcześniej obydwaj się prezentowali, a także odpowiadali na pytania tych, 

którzy przyszli na prawybory. Dyskusja trwała bardzo długo. Ludzi interesowało - między 

innymi - jakie pierwsze decyzje zamierzają podjąć kandydaci, a także jakie widzą rozwiązania 

w zakresie dokończenia budowy gimnazjum - informuje Sylwester Szefer.  

Według wcześniejszych ustaleń, kandydatów na radnych miało wybierać kolegium 

stowarzyszenia. Jednak uczestnicy zebrania zaproponowali, aby w tym przypadku również 

zorganizować prawybory. Mają się one odbyć w najbliższą niedzielę.  

(MAU)  

 


