Wywiad z wójtem gminy Jasienica
Redaktor Beata Stekla: Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, jest
dzisiaj gościem Radia Bielsku. Dzień dobry panu.
Wójt Janusz Pierzyna: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Redaktor Beata Stekla: Zaczniemy od tematu parkingu, który właśnie
zaczął być budowany w centrum Jasienicy. Proszę parę słów na ten
temat powiedzieć: ile to będzie kosztowało, ile miejsc parkingowych tam
będzie i czemu jeszcze ten parking będzie służył.
Wójt Janusz Pierzyna: To jest inwestycja, myślę, że oczekiwana przez
naszych mieszkańców od paru lat. Ten temat był dyskutowany już
kilkakrotnie. Przymierzaliśmy się już w zeszłej kadencji do wybudowania
takiego miejsca, który by służył również dla pozostałych działań. Jeżeli
chodzi na przykład o sprzedaż towarów ekologicznych z terenu gminy
Jasienica, chciałbym, aby nasi producenci, nasi rolnicy mieli taką
możliwość, aby nieodpłatnie mogli korzystać z tego miejsca. Również
nasi mieszkańcy, aby mogli się zaopatrywać w zdrową żywność z terenu
gminy Jasienica. No i myślę, że to będzie taka symbioza, obopólna
korzyść.
Jeżeli chodzi o inwestycję, inwestycja to cztery miliony siedemset tysięcy
złotych, więc bardzo duża inwestycja. No, ale cieszy fakt, że kiedyś w
swojej historii gminy pozyskałem na rzecz gminy dwa hektary i
czterdzieści cztery ary gruntu nieodpłatnie. W zeszłym roku sprzedaliśmy
tą nieruchomość za wartość po 155 zł za metr, więc można sobie szybko
policzyć, jaka to jest wartość. Więc cała ta inwestycja jeszcze jest
wsparta środkami pozabudżetowymi, bo udało się pozyskać z zewnątrz
milion czterysta tysięcy [złotych – przyp. red.]. Więc w sumie naszych
podatników to nie kosztuje ani złotówki. Więc jeżeli chodzi o przepływ
środków finansowych, to w sumie na cztery miliony siedemset [tysięcy
złotych] pozyskałem na to pięć milionów sto [tysięcy złotych], więc
jeszcze pozostało środków na inne cele.
Miejsc parkingowych będzie 230. Myślę, że to też taki dość znaczący
plac będzie dla – tak jak powiedziałem – wykorzystania w różnych
celach, ale również będzie tam na końcu tej działki część wydzielona,
gdzie będzie obiekt, w którym będą sanitariaty. Będzie tam taka jeszcze
jedna mała salka, która będzie mogła pełnić też różne funkcje. Myślę, że
przy obsłudze targowiska też takie coś musi być, no, więc dlatego tak
troszeczkę z innym rozmachem. Będzie tam trochę zieleni, będą
ławeczki, będzie oświetlenie. Także nie taki wybrukowany plac jednolity,
tylko, no, będzie, myślę, cieszył oko.
No, inwestycja jest realizowana w cyklu tego roku. No i gdzieś w
październiku chcemy, aby ta inwestycja została zakończona i żebyśmy

mogli oddać ją do użytku na przełomie września, października, no,
również z tą inwestycją, którą kończymy, czyli budowa strażnicy,
rozbudowa urzędu, tego otoczenia tutaj koło gminy, to też chcemy
jesienią oddać w jednym, można powiedzieć, czasie. Aby to służyło,
abyśmy mogli też uwolnić wszystkie te małe miejsca parkingowe koło
szkoły, koło gminy, koło ośrodka zdrowia, aby pracownicy tych instytucji
korzystali właśnie z tego placu. Natomiast te wszystkie małe miejsca,
gdzie dzisiaj są miejsca parkingowe, aby petent mógł sobie przyjechać,
aby mieszkaniec mógł sobie przyjechać, i mieć dziesięć, dwadzieścia
metrów do danej instytucji, a nie spacerować 100 m, więc pracownicy,
urzędnicy, służba zdrowia będzie parkować właśnie tam na tych
miejscach. Natomiast nasi mieszkańcy będą mogli bez żadnych
problemów sobie podjechać pod szkołę czy gminę czy ośrodek zdrowia.
Redaktor Beata Stekla: Skoro mówimy o parkingach, powiedzmy też o
drogach, o które gmina stara się dbać i wykłada na to bardzo konkretne
pieniądze.
Wójt Janusz Pierzyna: Życie nas, można powiedzieć, nie rozpieszcza,
więc również w gospodarstwach domowych widzimy bardzo dużą
inflację. Widzimy bardzo duży wzrost środków finansowych, które
musimy wyłożyć za to samo, co jeszcze rok temu chcieliśmy kupić i
również patrzymy właśnie na nowe dywaniki asfaltowe. I w budżecie
mieliśmy zabezpieczone milion siedemset tysięcy [złotych], po
postępowaniu przetargowym okazało się, żeby zrobić to samo, to
jeszcze musieliśmy dołożyć półtora miliona, więc mamy ponad trzy
miliony dwieście [tysięcy złotych]. No, jest to problem, tak, bo tych
środków finansowych można powiedzieć nie mamy dodatkowych, one
nie spływają na zasadzie, że mamy jakąś rekompensatę za to, a my te
środki wyłożyć musimy. No, i tak powiem szczerze, sprzedajemy działki
na Strefie, mamy z tego określone przychody. No, ale w moim
zamierzeniu było to, żeby po prostu rekompensować inne rzeczy. Te
środki miały być przeznaczone na rozwój, na to, żebyśmy następne mieli
możliwości, abyśmy być może kupili następne jakieś tereny. Coś
zainwestowali, żeby kupić kurę i mieć następne jajeczka, a my dajemy
zboże tylko dla tych kur.
Redaktor Beata Stekla: Gmina otrzymała 10 milionów złotych z
drugiego rozdania Polskiego Ładu. Za te pieniądze będzie wykonane
rondo koło Urzędu Gminy. Będzie to część większego rozwiązania
komunikacyjnego w centrum Jasienicy.
Wójt Janusz Pierzyna: Tak z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony
jestem smutny, ponieważ ten temat dyskutowany jest już chyba ze 4 lata
i tak na poważnie, i wszyscy o tym wiedzą. Każdy już ten temat jakby

rozgryzł, zapoznał się z nim. Mówię od samego dołu do samej góry. W
pierwszym rozdaniu środków, które samorządy dostały z Polskiego
Ładu, przypomnę, że gmina Jasienica nie dostała ani złotówki na ten cel,
aczkolwiek zrobiliśmy to zadanie, czy prosiliśmy o to zadanie.
To były trzy ronda, bo tylko w ten sposób rozwiążemy tę komunikację i te
korki. Nadmienię, że to nie jest droga gminna. To są drogi powiatowe i
krajowe, więc w sumie tu my w ogóle nie powinniśmy występować o to
zadanie, bo to nie jest nasze zadanie. Ale stwierdziliśmy, że to jest
największy problem dzisiaj gminy Jasienica w tej części gminy i trudno
występować o środki na amfiteatr, występować o środki na inne cele, jak
nie możemy przejechać. No, więc każdego to denerwuje i każdy rano, po
południu rzuca czasem różnymi epitetami. Nie dziwię się, bo każdemu
się śpieszy.
Tak więc, jakby to musimy rozwiązać. I stwierdziliśmy, że rezygnujemy z
tego – jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły Iłownica, Landek, Grodziec, o
budowę ośrodka zdrowia w Międzyrzeczu. O to mogliśmy wnioskować,
ale stwierdziliśmy, że to musimy zrealizować chyba za własne środki.
No, bo najważniejsza jest komunikacja, żebyśmy w ogóle mogli dojechać
do tych placówek.
Tak. No i okazało się, że właśnie na te trzy zadania – rondo koło Urzędu
Gminy i później obwodnica, gdzie kupiliśmy wcześniej też z Gminy,
daliśmy przecież 2,5 miliona, żeby kupić ten hektar gruntu, po tym
właśnie pójdzie ta obwodnica i później pójdzie na Biedronkę i przejdzie w
kierunku szkoły. I tam miało być następne rondo, które wnioskował pan
starosta, którego nie dostał. No, a myśmy jeszcze wnioskowali jako
Gmina o rondo koło biblioteki i w stronę krzyżówki, żeby przebudować tą
drogę, ponieważ całe osiedle jest po prawej stronie, no, a chodnik jest po
lewej, no, więc ci ludzie, dzieci cały czas przechodzą przez tę drogę i to
jest niebezpieczne i powinien być wybudowany chodnik przy drodze
powiatowej w kierunku krzyżówki i wtedy jedno przejście na dole, jedno
przejście koło krzyżówki załatwiałoby temat.
Tak, że wydaje mi się, że powinno to być rozwiązane, ale, no, niestety,
dostaliśmy nawet nie my, bo to jest droga powiatowa. Dostaliśmy 10
milionów, no i tyle. No, więc jakby z jednej strony nie narzekam. Bardzo
dziękuję za to, że dostaliśmy, bo ktoś powie, a mogło być zero i i też by
było. No, dokładnie. Natomiast to jest komunikacja dla pięciu gmin i
proszę, kolejny raz apeluję, nie wiem do kogo jeszcze mam zwrócić się,
kogo jeszcze poprosić, przed kim się skłonić. No, proszę, proszę
każdego, kto może pomóc w tym zakresie. Nie mi, ale naszym
mieszkańcom, nam wszystkim i przejeżdżającym i tutaj mieszkającym,
bo myślę, że każdy się denerwuje, jak ma czekać 40 minut w korku.

Redaktor Beata Stekla: I tym apelem kończymy naszą rozmowę
gościem Radia Bielsko był dzisiaj wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wójt Janusz Pierzyna: Dziękuję bardzo. Życzę państwu dobrych
wakacji.

