
WYWIAD Z WÓJTEM GMINY JASIENICA 
 
Redaktor: Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica jest dzisiaj 
naszym gościem o poranku. Dzień dobry panu. 
 
Wójt: Dzień dobry pani Redaktor, dzień dobry Państwu. 
 
Redaktor: Gmina dostała 5 milionów złotych z Polskiego Ładu.  
Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizacje gminnego 
PSZOKu i budowę nowej siedziby zakładu komunalnego.  
 
Wójt: Tak, no taka jest decyzja pana premiera. Także, bardzo 
serdecznie dziękuję za te środki, które gmina otrzymała. 5 milionów 
aplikowaliśmy w trzech progach: pierwszy próg był do 5 milionów i oto 
aplikowaliśmy, aby nowe zaplecze, które będzie do normalnego 
funkcjonowania zakładu komunalnego, gdyż mamy 4 beczki, które 
każdego dnia wożą ileś dziesiąt kubików fekalii dla tych mieszkańców, 
którzy nie mają kanalizacji i przy naszym rozległym terenie, ale również 
przy dużej, rozproszonej zabudowie, budowa kanalizacji patrząc na 
amortyzację, którą musimy włożyć później w cenę, to te ścieki 
kosztowałyby w granicach 50-60 zł, więc ta inwestycja nie sądzę, żeby 
była do przyjęcia 
przez mieszkańców, więc takie formy, gdzie pomagamy w wywozie i 
dopłacamy również z gminy do każdego metra sześciennego powoduje, 
że stwarzamy alternatywę dla mieszkańców, aby nasze środowisko było 
też weryfikowane i było czyste. Zakład komunalny na dzień dzisiejszy 
dzierżawił pomieszczenia na zimę. Natomiast mamy informację, że już 
dalej nie możemy tego dzierżawić. Jeszcze udało się nam na jeden rok 
to przedłużyć, natomiast te beczki muszą być w ciepłych 
pomieszczeniach, ponieważ w okresie zimy nie byłyby w stanie 
funkcjonować, dlatego to zaplecze jest potrzebne. Jak również przy 14 
sołectwach potrzebujemy też zaplecze dla ciągników dla różnych 
urządzeń, które funkcjonują na tych sołectwach i odśnieżanie chodników, 
jak również bieżąca konserwacja zieleni i tak dalej i tak dalej.  
Także takie zaplecze już dawno chcieliśmy wybudować, no ale jest to 
duża kwota, więc chcieliśmy to przeznaczyć na ten cel i te środki 
dostaliśmy. Również aplikowaliśmy do polskiego ładu o 30 milionów, bo 
to był 2. próg, aby otrzymać na rozwiązanie komunikacyjne. Mimo to, że 
to nie jest nasza droga, bo jest to droga krajowa i droga powiatowa przy 
zjeździe z drogi ekspresowej na węźle w Jasienicy, no 
gmina Jasienica tego nie dostała, żałuję bardzo z tego powodu i jest mi 
smutno, ponieważ myślę, że to w naszym regionie jest najważniejsza 



kwestia do rozwiązania, ponieważ obsługuje ten węzeł nie 
tylko Jasienicę.  
Bo obsługuje Jasienicę, w połowie natomiast obsługuje gminę Jaworze 
też w połowie, gminę Brenną, czyli Górki, obsługuje również Chybie w 
jakiejś części, no i tranzyt na Strumień. Także 5 gmin ciąży do tego 
zjazdu z drogi ekspresowej w Jasienicy. Widzimy, jakie są korki, 
widzimy, jaka jest frustracja i nie dziwię się i mieszkańcom i tym, którzy 
przyjeżdżają czy tranzytem, czy wjeżdżają do nas. Jest to wielkie 
nieporozumienie i wielki dramat dla nas wszystkich, no ale nie 
załapaliśmy się na to stwierdzenie, że to ma być przebudowane. 
Będziemy to na pewno aplikować w następnej edycji polskiego ładu no i 
3. aplikowaliśmy o budowę kanalizacji na tych terenach, które już są od 
okresu ostatniej budowy bardziej zurbanizowane pod względem 
infrastruktury mieszkaniowej, no to wniosek był Jasienicy na 200 ponad 
milionów. Tego też nie udało nam się otrzymać. Także taka inwestycja, 
która jest za najmniejszy wkład finansowy, ale jakże oczekiwana.  
 
Redaktor: Gmina ogłosiła niedawno przetarg na wyłonienie 
wykonawcy, który wybuduje nową strażnicę dla OSP w Łazach.  
 
Wójt: Tak to nie tylko dla OSP Łazy, ale to jest obiekt wielofunkcyjny, 
który będzie spełniał czy łączył wiele potrzeb. Z jednej strony parter to 
rzeczywiście zaplecze dla ratowników, dla OSP Łazy. Na pierwszym 
piętrze będzie to sala wielofunkcyjna dla wszystkich organizacji 
funkcjonującym na terenie sołectwa Łazy, jak również dla normalnego 
bieżącego funkcjonowania sołectwa. Ponieważ różnego rodzaju zajęcia, 
jak prelekcje, zebrania wiejskie na dzień dzisiejszy mamy jedną salkę 
małą która jest koło garaży OSP, jeżeli przyjdzie więcej mieszkańców, 
którzy by chcieli uczestniczyć w zebraniu wiejskim, to jest to niemożliwe, 
aby tam tym bardziej dzisiaj, w obecnym czasie, kiedy są te bariery, 
również jeżeli chodzi o odległość między ludźmi w pomieszczeniach 
zamkniętych, no to już w ogóle te pomieszczenia są do tego 
niedostosowane, a myślę, że każdy powinien mieć takie prawo, że może 
przyjść na zebranie i powinien przyjść na zebranie wiejskie, żebyśmy 
porozmawiali na te tematy, które mieszkańców interesują, nurtują też, 
żeby usłyszeli odpowiedź, na jakim etapie pewne inwestycje są, jakie są 
potrzeby, jakie są obostrzenia. Także ta komunikacja powinna być, a 
tego miejsca po prostu nie było.  
 
Redaktor: Mieszkańcy mogą już korzystać z gotowych tężni 
solankowych, które powstały w Rudzicy i w Międzyrzeczu Dolnym.  
 
Wójt: To są dwie inwestycji, które wzbogacają również naszą rekreację.  



Myślę, że również podnoszą kondycję zdrowotną naszych mieszkańców, 
ponieważ tężnie, i te inhalacje, które na dzień dzisiejszy przy 
tym zanieczyszczeniu też powietrza, które nas otacza, to wszystkie 
sprawy jodowe pozwalają nam zwiększyć swoją odporność. Więc ta 
tężnia, która funkcjonuje już na obiekcie Drzewiarza, cieszy się dużym 
powodzeniem. Dlatego stwierdziliśmy, że ta lokalizacja w Rudzicy i 
Międzyrzeczu Dolnym na pograniczu Międzyrzecza Górnego-Dolnego i 
Mazańcowic będzie takim miejscem, gdzie również zabezpieczy tych 
mieszkańców, którzy będą chcieli korzystać z tego. Koszt prawie 
500 000 zł, bo 250 parę i 250 parę, jedna i druga inwestycja, 
otrzymaliśmy również dofinansowanie ze środków zewnętrznych, także 
no jakoś ten budżet, żeśmy spięli no i myślę, że przyniesie to radość dla 
tych, którzy będą korzystać z tych tężni.  
 
Redaktor: 6,5 km tyle gminnych dróg wyremontowano w tym roku, 
ale to jeszcze nie koniec, bo toczą się remonty kolejnych.  
 
Wójt: Ten rok był chyba jednym z lepszych, jeżeli chodzi o inwestycje, 
ponieważ na początku roku chcieliśmy przekazać 1 000 700 zł, potem 
dołożyliśmy jeszcze milion czyli 2 000 700 zł, przekazaliśmy na remonty-
modernizacje dróg w tych 14 sołectw. To spowodowało, że mamy znowu 
jakiś skok 6,5 km dróg gminnych wyremontowanych jest to jakiś procent, 
ale na pewno potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest bardzo dużo. 
Widzimy, że Gmina Jasienica bardzo mocno się rozwija pod względem 
budownictwa. Mamy migrację, te tereny budowlane, my też w planie nie 
blokujemy, dajemy ludziom przekwalifikowania, one czasem idą jak krew 
z nosa, ponieważ służby, które nadzorują te przekwalifikowania, nie 
stosują się do KPA i 30 dni to jest dla nich czasem 2 lata. Ale już ten 
plan, który w poszczególnych sołectwach z można powiedzieć z wielkim 
trudem, żeśmy przygotowywali już dla trzech sołectw został uchwalony, 
następne cztery będą teraz w tym miesiącu uchwalone przez Radę. 
Następne myślę, że też lada chwila, więc to powoduje, że tych działek 
budowlanych na terenie Gminy Jasienica znowu przybędzie, a co za tym 
idzie przybędzie również 1, 2, 3, 4 pas drogowy, który będzie dojazdem 
do tych nieruchomości. Także oczekiwania będą. Ja też chcę 
powiedzieć, że mieszkańcy czasem mają pretensję, że ta droga 21 wiek i 
tak dalej. No to wszystko rozumiem, tylko jeżeli ktoś dostaje ha terenu 
budowlanego, sobie podziałkuje te tereny no i teraz oczekuje, że my już 
na drugi rok będziemy już wykonywać mu drogę i korytować i zapraszać 
go można powiedzieć do 21 wieku na pewno w jakimś czasie tak, ale 
trzeba też powiedzieć, że Ci, którzy tutaj żyją od urodzenia, to niektóre 
drogi też musimy wyremontować. Bo trudno, żeby oni w gumowcach 
chodzili.  



 
Redaktor: Gmina Jasienica uczestniczy finansowo w przebudowach 
dróg powiatowych na swoim terenie i jedną z takich dróg jest droga 
Rudzica- Międzyrzecze.  
 
Wójt: Trzeba powiedzieć stety czy niestety, że uczestniczymy. Pan 
starosta jest bardzo fajnym człowiekiem i pozyskuje środki. Staramy się, 
aby te przebudowy dróg były. Natomiast jest przyjęta taka metoda, że 
jeżeli gmina też by uczestniczyła w danym remoncie, modernizacji to te 
drogi aplikują o właśnie takie wsparcie. My tą deklarację na każdą z dróg 
przekazaliśmy i w 1/4, czyli 25% uczestniczymy w tych wydarzeniach. Z 
reguły to jest gdzieś około 25%, ponieważ jest to wartość 
dofinansowania, a to co jest jako środki własne dzielimy na pół czyli 50% 
starostwo 50 gmina. To są duże pieniądze, ponieważ na tej drodze 
Międzyrzecze-Rudzica po przetargu to jest tam 13 milionów, bo jeszcze 
tam nadzory i tak dalej. No to dla nas jest jakieś wydarzenie, bo jeżeli my 
mamy około 4 milionów w tym uczestniczyć, to jest to wydatek 
praktycznie 2 lat na nasze drogi gminne tak. Oczekiwania też 
mieszkańców są, bo to już dawno miało być przebudowane oczekiwania 
odnośnie chodników i tak dalej i tak dalej.  
Natomiast jak my tu damy 4 to tych 4 brakuje to są jeszcze środki 
bieżące, to jest następny temat, więc to wszystko się wiąże w tych 
finansach samorządowych a trzeba też powiedzieć, że dochody w 
samorządach nie wzrastają, tylko raczej spadają. Ma mamy tą dobrą 
sytuację, bo mamy dzisiaj strefę i możemy sobie pozwolić na różne 
inwestycje, ale trzeba też powiedzieć, że prędzej czy później te tereny, 
które żeśmy zakupili i przez pomysł i dobrą głowę, żeśmy przekuli 1,80 zł 
na 200 zł teraz za metr to się też kiedyś skończy i staniemy przed faktem 
co dalej,  ja patrzę tak czy tak troszkę z niepokojem na następne 
pokolenie w tym zakresie, ale to taka refleksja. 
 
Redaktor: I tu postawimy „kropkę nad i”. Gościem Radia Bielsko był 
dzisiaj Janusz Pierzyna Wójt Gminy Jasienica. Bardzo dziękuję za 
rozmowę.  
 
Wójt: Bardzo dziękuję Państwu i życzę Państwu dobrego dnia, całego 
tygodnia i proszę się nie przejmować moją refleksją.  
 
Rozmawiała Beata Stekla  
 


