
Wywiad z wójtem gminy Jasienica 

 

Redaktor: Jest z nami dzisiaj Janusz Pierzyna, wójt gminy 

Jasienica. Dzień dobry panu. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. 

 

Redaktor: Panie wójcie, chyba najważniejszym wydarzeniem 

minionych wakacji było podpisanie umowy na wiercenia, jeżeli 

chodzi o poszukiwanie źródeł geotermalnych w Grodźcu. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: Tak, jeżeli chodzi o wydarzenie – podpisanie 

umowy – to jest rzeczywiście moment finałowy aplikacji naszego 

wniosku i starań, bo od 1999 roku te starania już gdzieś tam z tyłu głowy, 

natomiast nie było źródła finansowania i w 99 [roku] minionego wieku 

zleciłem takie opracowanie, profesorowi, już śp. Sokołowskiemu, i on 

przedstawił to w formie takiego opracowania, że prawdopodobnie na 

terenie Grodźca mogą występować wody geotermalne nawet do 90 

stopni. To spowodowało, że zaczęliśmy o tym myśleć, starałem się o to, 

aby kiedyś być może wdrożyć w życie wykorzystanie tego potencjału, 

natomiast w historii było tak, że, no, oświata, która jest na utrzymaniu 

gminy, pochłaniała bardzo duże pieniądze: reforma oświaty, 

wprowadzenie gimnazjów i inne priorytety w gminie. 

No, a później pomysł strefy pozwolił nam mieć już marzenia, bo środki 

finansowe, które spływają nam ze sprzedaży nieruchomości na strefie, 

powodują, że mamy inne spojrzenie. W związku z tym w 2017 roku udało 

się scertyfikować Jasienicki Kurort Zamkowy, który został wpisany przez 

Ministerstwo Rozwoju do projektu pana Premiera Morawieckiego, to jest 

projekt na teren, można powiedzieć, Szczyrku, Brennej, Jasienicy, 

Beskidzkiego Narciarstwa, no i również aplikowaliśmy w tym zakresie o 

odwiert geotermalny ze skutkiem jak widać pozytywnym. Ósme miejsce 

w kraju, taka ocena komisji, i aplikacja przyniosła rezultat podpisania 

umowy. Prawie 15 mln dofinansowania, 100 procent do tego zadania, 

prawie 2 km możliwość wykonania odwiertu z badaniami. 

To daje satysfakcję, że marzenia warto mieć i warto je mieć czasem 

wielkie, aby móc je realizować i cieszyć się sukcesami. Tak się u nas 

również stało i z tego cieszę się niezmiernie, bo praktycznie na południu 



Polski jesteśmy jedyni praktycznie, zobaczyłem to, chyba na pięć 

województw jedyne dofinansowanie ma gmina Jasienica. I to jest wielka 

radość. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy pracowali w tym 

zakresie, którzy wspierali nasz wniosek, za dobre decyzje Ministerstwa 

też bardzo dziękuję. 

 

Redaktor: Ulica Bronowska w Międzyrzeczu Dolnym ucierpiała 

podczas przebudowy ulicy Ligockiej dwa lata wcześniej, przeszła 

ona remont i jest ona już obecnie przejezdna. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: To, kiedy był przebudowany odcinek 

Międzyrzecze-Ligota, objazd tego odcinka był przeprowadzony również 

przez ulicę Bronowską, tak się dzieje, że w części po stronie Czechowic 

jest to droga powiatowa a po stronie gminy Jasienica jest to droga 

gminna. W związku z tym były trochę perturbacje w tym zakresie, ale 

niemniej jednak udało się tę drogę wyremontować, kilometr trzysta tego 

odcinka ma nowy dywanik asfaltowy. Myślę, że ludzie tam żyjący mają 

już troszeczkę inne warunki komunikacji i bezpieczeństwa również na tej 

drodze i z tego się cieszymy. 

 

Redaktor: Skoro jesteśmy już przy drogach – gmina Jasienica 

dofinansuje drogi powiatowe. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: Tak się dzieje, że patrzymy na te inwestycje, 

które realizuje powiat. Cieszy nas to, że w różnym zakresie jest to 

realizowane, trochę mniej cieszymy się, kiedy musimy to 

dofinansowywać. Ale służy to myślę naszym mieszkańcom, więc jest 

także w jednej czwartej do danych wartości, bo gdzieś 50 procent z 

reguły jest to dofinansowanie, czasem 60, no i ta różnica, która 

pozostaje, jest po połowie finansowana przez Powiat i budżet Gminy 

Jasienica. No, i takim kluczem czy takim rozwiązaniem jest realizowana 

droga Międzyrzecze-Mazańcowice, która jest w trakcie realizacji. Od 

ronda w Międzyrzeczu Dolnym do ronda w Mazańcowicach jest to w 

trakcie przebudowywania i tam prawie 2 mln zł dofinansowujemy do tego 

zadania. Wcześniej dofinansowaliśmy też to zadanie Międzyrzecze-

Ligota. 



Obecnie droga Międzyrzecze-Rudzica znalazła się już też w 

dofinansowaniu tych inwestycji, które idą z decyzji kraju. Wiemy, że już 

jesteśmy, Powiat już jest po przetargu, więc tam wartość, która była w 

kosztorysie, 18 milionów spadnie do niecałych chyba 14 milionów, więc 

to dofinansowanie z płaszczyzny Gminy też będzie w granicach 4 

milionów – być może to będzie troszeczkę mniej, więc, no, z jednej 

strony radość, ale z drugiej strony jakbyśmy te pieniądze przekazali na 

drogi gminne byłaby też duża radość dla tych, którzy czasem mają te, 

no, niesprzyjające drogi, no i powolutku. 

No, ale też trudno tego nie rozumieć, że jeżeli wyremontujemy gminne 

na „tip top” i na powiatowych nie przejedziemy, no to byłoby to też 

niezasadne. Więc jakby staramy się te środek gdzieś wypracować i też 

dziękuję zarządowi powiatu, że składają wnioski, że jesteśmy brani pod 

uwagę, no i możemy te, można powiedzieć, historyczne remonty 

przeprowadzać. Bo trzeba też powiedzieć, że nie są te remonty dróg na 

zasadzie frezowania dywanika i nakładania nowego, tylko jest to zmiana 

całego korpusu drogi, z odwodnieniem, z korytowaniem, z 

utwardzeniem, ze wszystkim, tak, że takich remontów na drogach 

powiatowych nie było od czasów powojennych. Tak, że znowu te drogi 

będą służyć przez następne 50 lat tym, którzy będą po nas. 

  

Redaktor: Niedawno zaczął się rok szkolny i w tym kontekście 

chciałabym zapytać o salę gimnastyczną przy szkole w 

Międzyrzeczu Górnym. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: Jest gotowa, już trwają zajęcia. Oddaliśmy to 

oficjalnie do użytku. Sala gimnastyczna wewnątrz ma 27 m na 17. Z 

zewnątrz obiekt to 39 m na 20, również w tej sali to zaplecze sanitarne, 

ale również dwie sale udało się również w tym procesie wybudować. I 

myślę, że cały kompleks wcześniej rozbudowaliśmy o cztery sale 

lekcyjne. 

Likwidacja gimnazjów doprowadziła do tego, że musimy w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Jasienica wybudować dodatkowe sale i 

tak mamy w pięciu szkołach w różnym zakresie. Międzyrzecze te cztery 

sale plus dwie sale, które są przy sali gimnastycznej, to mamy sześć, ale 

w perspektywie to jeszcze będzie za mało, więc będzie trzeba w 

przyszłości o tym jeszcze pomyśleć, o rozbudowie. Mamy te kompleksy 



Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, więc jakby tych dzieci też do 

przedszkoli u nas przybywa, więc kolejne sale są potrzebne, bo 

automatycznie od przedszkola do klasy ósmej później jest to 

wykorzystywane. 

Więc jakby obecnie jesteśmy w trakcie rozbudowy szkoły w 

Świętoszówce, myślę, że ten proces zakończymy w okresie przełomu 

roku. Natomiast projektujemy obecnie rozbudowę szkoły w Iłownicy i w 

Wieszczętach. Myślę, że wdrożymy to lada chwila w życie, no i zostanie 

jeszcze do rozbudowania Grodziec. 

W temacie oświaty dużo się dzieje na płaszczyźnie gminy Jasienica od 

wielu lat, każdego roku coś robimy, „coś”, co nie jest małe słowo, bo sala 

gimnastyczna w Międzyrzeczu to ponad 4,5 miliona inwestycja, gdzie 1,5 

miliona udało się pozyskać z zewnątrz. Tak, że dziękujemy też panom 

ministrom, którzy w tym zakresie również pomagali. Dziękuję każdemu, 

kto w mniejszym, większym stopniu się angażował również w to dzieło 

pod względem i budowlanym, i jako inspektorzy nadzoru, i pracownicy 

Urzędu, każdy i państwo radni, bo z budżetu gminy 3 miliony prawie 300 

dołożyliśmy również do tego zadania. To są środki nasze własne. Tak 

jak powiedziałem, dzisiaj Świętoszówka jest na końcowym etapie 

budowy, tam akurat 100 procent z budżetu Gminy, bo nie ma takiego 

programu, który by to finansował – rozbudowę szkół. To jest ponad 4,5 

miliona inwestycja, tak, że coś się dzieje na tej płaszczyźnie, żeby 

następne pokolenie mogło zdobywać edukacje w dobrych warunkach, no 

i kształcić się nie mając barier. 

 

Redaktor: W Międzyrzeczu Dolnym i w Rudzicy powstają tężnie i 

mają one być już gotowe tej jesieni. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: Tak. Korzystamy znowu z dofinansowania z 

PROW-u, gdzie taka decyzja zapadła odnośnie budowy tężni, wcześniej 

na terenie kompleksu Drzewiarz, no i stwierdziliśmy, że kolejne dwie 

zlokalizujemy właśnie jedną w Rudzicy, drugą w Międzyrzeczu Dolnym. 

Inwestycje w sumie łącznie ponad 500 tysięcy, więc inwestycje 

kosztowne, ale myślę, że dla zadowolenia mieszkańców. Inhalacje, 

wykorzystywanie solanki, która jest wydobywana w Zabłociu, przyniosą 

wymierne korzyści dla tych, którzy będą z tych solanek korzystać.  

 



Redaktor: Moim i państwa gościem był dzisiaj Janusz Pierzyna, wójt 

gminy Jasienica. Dziękuję za rozmowę. 

 

Wójt Janusz Pierzyna: Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję pani redaktor. 

No i życzę państwu dobrego czasu. 

 

Rozmawiała Beata Stekla 

 


