
WYWIAD Z WÓJTEM GMINY JASIENICA  

Redaktor: Gościem Radia Bielsko jest dzisiaj Janusz Pierzyna, wójt 

gminy Jasienica. Dzień dobry. 

Wójt Janusz Pierzyna: Dzień dobry pani Redaktor, dzień dobry Państwu. 

R: Porozmawiajmy na początek o punkcie szczepień, który ma 

powstać w Jasienicy. Kiedy on powstanie? Gdzie on będzie 

zorganizowany? Na jakim etapie obecnie są przygotowania? 

W: Tak, dostaliśmy taką informację, że możemy starać się w powiecie 

bielskim – wszystkie gminy – o zorganizowanie Powszechnego Punktu 

Szczepień. Od razu moja decyzja była, że Jasienica musi aplikować w 

tym zakresie, ponieważ mamy 25 tys. mieszkańców, więc aby 

zabezpieczyć przed koronawirusem nasze społeczeństwo, to warto taki 

punkt uruchomić. 

Dlatego też wysłaliśmy tę informację do pana starosty i do wojewody, że 

chcemy, aby Jasienica została ujęta. Po konsultacjach i po wszystkich, 

można powiedzieć, badaniach, co dana gmina posiada, pan wojewoda 

przyznał Czechowicom, Jasienicy i w Kozach takie trzy miejsca w 

powiecie bielskim, które będę mogły uruchomić ten punkt szczepień. 

My jesteśmy gotowi. Mieliśmy na to półtora tygodnia, w tym zakresie 

zorganizowaliśmy również ludzi, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj 

problemem jest, aby znaleźć osoby kompetentne, które byłyby w stanie 

świadczyć tę usługę dla mieszkańców. Te sprawy lokalowe czy 

sprzętowe to już są mało ważne. To już zorganizowaliśmy i mamy 

wszystko gotowe. Będzie to w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy. 

Tam ten obiekt jest, można powiedzieć, bez barier. Mamy dwa wejścia, 

mamy również amfiteatr, mamy duży parking i wystawimy tam również 

namioty. Idzie już ocieplenie, więc będzie można 30 minut czy 15 minut 

po szczepieniu poczekać, żeby to funkcjonowało zgodnie z przepisami. 

No i jesteśmy gotowi, czekamy tylko na szczepionki, po weekendzie 

majowym ma ten punkt zafunkcjonować. 

R: Ile dziennie będzie mógł wyszczepić osób? 

W: My aplikujemy o 200 szczepionek dziennie, pięć dni w tygodniu, a 

być może nawet siedem, więc 1000-1400 tygodniowo. 

 

R: Ostatnio rozmawialiśmy o modernizacji ulicy Cieszyńskiej, starej 

drogi łączącej Bielsko-Białą i Cieszyn. Czy coś nowego w tym 

temacie się zadziało? 



W: Tak, rozmawiałem z panem marszałkiem Jakubem Chełstowskim i 

chcę mu tu na antenie bardzo podziękować za to, że z jednej strony 

przyjął mnie na tym spotkaniu, jak również pochylił się nad tą kwestią, 

ma wizytować drogę w okresie maja. Mamy rozmawiać, w jakim 

zakresie. Trzeba też powiedzieć, że to jest bardzo duży koszt, ponieważ 

kilometr przebudowy takiej drogi to 10 mln zł. Mamy od Jasienicy do 

Cieszyna 27 km, więc jest to w granicach 300 mln zł, to duża inwestycja. 

Ta droga od czasów wojny nie przeszła generalnego remontu, ona była, 

można powiedzieć, leczona. Natomiast wymaga już gruntownego 

remontu, przebudowy. Zresztą, trzeba powiedzieć, że ta droga była 

budowana za czasów Austrii.  

R: Pojawiły się pieniądze, które umożliwią poszerzenie drogi 

pomiędzy Bierami a Świętoszówką. 

W: Tak, aplikowaliśmy o to dofinansowanie. To jest 2 km drogi, która 

łączy dwa sołectwa. Ludzie, którzy komunikują się na tym odcinku, nie 

mają za dobrych warunków i jako piesi, i ruch kołowy. Dlatego trzeba 

było przebudować i odwodnienie, i korpus drogi, i, można powiedzieć, 

całość tego pasa drogowego. Chcemy to wykonać, otrzymaliśmy 

dofinansowanie w tym zakresie, 5 mln zł, więc bardzo serdecznie 

dziękuję za tą decyzję. 

Odnośnie dofinansowania to nam pozwala zorganizować tę drogę. Już 

od czasów też wojny nikt tam takich większych remontów nie robił. Poza 

tym kiedyś wybudowaliśmy tam chodnik, ale on z jednej strony zawęził 

pas ruchu kołowego, ale też umożliwił bezpieczną komunikację. Teraz 

tylko chcemy to poszerzyć i zrobić to do funkcjonowania na kilka lat. 

R: Gmina przymierza się też do przebudowy układu 

komunikacyjnego w centrum Jasienicy, w rejonie Urzędu Gminy. 

Proszę powiedzieć, na jakim to jest etapie i na czym ta przebudowa 

ma polegać. 

W: Tak, starania już od paru lat czynię w tym zakresie, różnego rodzaju 

spotkania i to z Generalną Dyrekcją. Uczestniczył również w tym pan 

minister Szwed, pan starosta. Po rozmowach w Generalnej Dyrekcji 

wykonaliśmy koncepcję, która już była pod względem konstrukcyjnym do 

przyjęcia do procesu projektowania. Obecnie Generalna Dyrekcja 

powiedziała, że nie będzie w tym uczestniczyć w formie finansowej, bo 

mieliśmy po 100 tys. zł się złożyć na projekt. Natomiast okazało się, że 

oni finansowo w tym nie będę uczestniczyć, ale z panem starostą 

uzgodniliśmy, że Jasienica i Powiat po 150 tys. zł przekażemy na ten cel. 

Ogłosimy postępowanie przetargowe i rozpoczniemy proces 

projektowania zgodnie z koncepcją, która kiedyś powstała. Będą to trzy 



ronda: jedno na wysokości biblioteki, następne będzie jak się wyjeżdża z 

małej obwodnicy pod ekspresówką, następnie pójdzie droga w prawo 

przez grunt, który kupiliśmy, na Biedronkę i koło szkoły będzie trzecie 

rondo. Ten układ komunikacyjny będzie przebudowany lub rozłoży się 

ten lokalny, który idzie na Rudzice, z tym również, który idzie z obok 

ekspresówki. 

R: Koło szkoły w Jasienicy ma powstać parking, na ten cel również 

pojawiły się dodatkowe pieniądze. 

W: Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, że akurat na ten cel również udało 

się nam pozyskać środki finansowe. Dziękuję wszystkim, którzy w tym 

zakresie pomagali, dziękuję panu premierowi, bo to decyzja jest z 

dofinansowania właśnie tych pieniędzy bezpośrednio na samorządy. 1,4 

mln zł otrzymaliśmy wcześniej, kupiliśmy grunt, później staraliśmy się o 

przebudowę linii średniego napięcia, projekt. No i dziś jesteśmy na takim 

etapie, że w tym roku ogłosimy postępowanie przetargowe i 

rozpoczynamy tę budowę. 

Będzie to plac, który będzie mógł służyć mieszkańcom, którzy przyjadą 

tu np. w sobotę, w niedzielę, na różnego rodzaju targi, kiermasze itd., 

które chcemy organizować. Ale w dni powszednie pracownicy szkoły, 

pracownicy urzędu, pracownicy ośrodka zdrowia, policji będą mogli 

korzystać z tego parkingu, a parkingi, które są przy tych obiektach, były 

wolne i mogły służyć mieszkańcom. 

R: Skoro jesteśmy przy remoncie dróg, znalazły się dodatkowe 

pieniądze na remonty dróg gminnych. 

W: Tak, jeżeli dane nam było otrzymać ten 1,4 mln zł to stwierdziliśmy, 

że ten, który mieliśmy przygotowany, ten milion złotych na to zadanie, w 

tym roku przełożymy na dodatkowe remonty we wszystkich sołectwach i 

te sołectwa, które zgłosiły drogi do remontu, w 100 procentach, można 

powiedzieć, uda się wykonać, więc 2,5 mln zł dajemy na nowe dywaniki 

asfaltowe w całej gminie. 

R: Gościem Radia Bielsko był dzisiaj Janusz Pierzyna, wójt gminy 

Jasienica.  

W: Bardzo dziękuję, życzę Państwu udanej majówki, radości i dobrej 

pogody. 

 

Rozmawiała: Beata Stekla 

 


