
Rozmowa z wójtem gminy Jasienica Januszem Pierzyną w Radiu Bielsko w 

czwartek 11 lutego 2021 r. 

Radio Bielsko: Naszym dzisiejszym gościem jest Wójt Jasienicy Pan - Janusz 

Pierzyna. 

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna: Dzień dobry pani Redaktor, dzień dobry 

Państwu. 

Rozpoczniemy może od tematu, którym żyją mieszkańcy naszego regionu od 

początku tego tygodnia, z powrotem, ostrym powrotem zimy, którego, jak się 

okazało wielu, drogowców się nie spodziewało. Nie miałam żadnego problemu, 

by dojechać do waszego Urzędu Gminy. Jak wasze służby gminne poradziły 

sobie z odśnieżaniem tej zimy, no i czy nie zabrakło soli? 

Soli nie zabrakło, my akurat działamy na terenie 14 sołectw. Są organizowane 

przetargi, jak co roku, z reguły wygrywają to lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, którzy 

dysponują sprzętem – ciągnikami dwunapędowymi. Myślę, że jest to wykonywane 

dobrze, na czas, każdy, kto w różnych zakątkach gminy mieszka, ma zapewniony 

dojazd. No, jeżeli ktoś posiada letnie opony, no to wtedy ma problem. 

Odśnieżamy również chodniki, których trochę kilometrów mamy na swoim terenie, 

również posiadamy gminne sprzęty – ciągniki, również takie mniejsze, 

dwunapędowe. I mamy ludzi, którzy pracują jako dróżnicy, więc wstają o godzinie 

drugiej, trzeciej, odśnieżają, żeby na rano czy w ciągu dnia, czy nawet w święta było 

to odśnieżone. Tak, że mogę tylko podziękować tym wszystkim ludziom, którzy 

działają w tej akcji, że naprawdę jestem godny podziwu, bo myślę, że jeżeli ktoś to 

dostrzega, jak to wygląda wokół, a jak wygląda u nas, no to ma swój obraz. 

Jak wyglądają finanse budżetu Gminy? Panie wójcie, chciałabym powrócić do 

wydarzeń z końcem ubiegłego roku, w którym sprzedaliście, wy, jako Urząd 

Gminy, kolejną działkę na terenie Jasienickiej Strefy Ekonomicznej. To jest tak, 

że z jednej strony zapewnia wam ta sprzedaż znakomity bilans finansów 

gminnych, a z drugiej strony przed mieszkańcami kroi się perspektywa 

kolejnych miejsc pracy, które ta strefa ekonomiczna zapewni. 

No tak, myślę, że niskoemisyjna strefa ekonomiczna w Jasienicy z jednej strony 

niektórych cieszy, z drugiej strony niektórych martwi. No, bo taką najfajniejszą 



przywarą naszą jest zazdrość i obserwuję to. A mnie to akurat cieszy, jest to chyba 

taka energia, która daje jeszcze większą siłę, jak czasem słyszę różnego rodzaju 

informacje. Natomiast, trzeba powiedzieć, że ten pomysł był chyba trafiony w 

dziesiątkę. I dzisiaj, kiedy dyskutujemy, które inwestycje następnie realizować – a 

wiemy jak wygląda sytuacja gospodarcza w samorządach – poprzez te środki, które 

nie spływają, gdzie mamy lockdown, gdzie ludzie nie pracują – to my nie dość, że to 

zastępujemy można powiedzieć przychodami, które uzyskujemy ze sprzedaży 

kolejnych działek, to jeszcze starcza nam na rozpoczęcie kolejnych inwestycji. 

Tak, że budżet Jasienicy to 145 mln. Jest to niemały budżet, bo patrząc na gminę – 

mamy 25 tys. mieszkańców – myślę, że taki budżet jest dobry. Ale również, co 

bardzo mnie cieszy, że kolejny rok będziemy notować nadwyżkę budżetową z roku 

poprzedniego. 

To jest z jednej strony radość, że to wszystko tak dobrze akurat nam się realizuje, 

natomiast trzeba też powiedzieć, że jesteśmy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

Katowickiej i ze smutkiem muszę powiedzieć, że przez prawie już trzy lata panowie 

prezesi nie sprzedali ani metra w tej (jasienickiej – przypis Redakcji) strefie. My przez 

marketing, który prowadzę tu od 2015 r., sprzedaliśmy już 30 ha. W zeszłym roku 

mamy wpływ do budżetu na ponad 12 mln, więc pozwoli nam to, może taką niedużą, 

nadwyżkę mieć 16 mln zł, którą na pewno będziemy chcieli zagospodarować z jednej 

strony jako rezerwę, bo nie wiemy, co będzie w tym roku i nie wiemy, jak będzie 

wyglądał budżet w realizacji na koniec roku, ale również kończymy duże inwestycje, 

rozpoczynamy następne. 

Tutaj, koło urzędu, chcemy wybudować jednostkę, zaplecze do jednostki straży, jak 

również salę sesyjną, salę ślubów, windy, dostosować urząd dla osób 

niepełnosprawnych. Kończymy budowę sali gimnastycznej w Międzyrzeczu przy 

szkole, tam jest na 4,5 mln inwestycja, kończymy rozbudowę szkoły w Świętoszówce 

– następne 4,5 mln. Teraz rozpoczynamy budowę następnej sali z jednej strony 

strażackiej, dla zaplecza, a z drugiej strony również dla całej miejscowości w Łazach. 

Rozpoczynamy też budowę kolejnego ośrodka zdrowia w Międzyrzeczu, niedawno 

wybudowaliśmy taki w Mazańcowicach. Przypomnę, że funkcjonuje u nas pięć 

ośrodków zdrowia, są one niesprywatyzowane (gminne – przypis Redakcji). Jest to 

publiczna służba zdrowia w POZ-ecie, o to mi chodzi, żeby każdy miał dostęp, 

niezależnie czy jest zamożny, czy nie, do lekarzy specjalistów i tak dalej. No i 



kolejne, kolejne inwestycje, które mamy w planach, przebudowa węzła tutaj w 

Jasienicy, to jest inwestycja około 10 mln. 

Mówimy o węźle drogowym? 

Tak, tak. Bo tu mamy problemy, mamy korki, to jest chyba największa zmora, która 

nas, można powiedzieć nas torturuje. Ale również pozostałe drogi, ostatnio 

oddaliśmy drogę powiatową, łącznie z powiatem realizacja, Międzyrzecze – Ligota. 

Teraz jest w trakcie przebudowy droga Międzyrzecze – Mazańcowice, 2 km prawie, 9 

mln inwestycja, następna prawdopodobnie w tym roku ruszy przebudowa drogi 

Międzyrzecze – Rudzica za 16 mln. 

Wspólnie z powiatem, tak? 

Tak. Na drugi dojazd do strefy dostaliśmy 4 mln 200 na realizację, także koło 5 mln 

cała inwestycja. Tak, że dzieje się w Jasienicy i to mnie cieszy, to daje taką energię 

również do działania. Są jeszcze inne plany, ale nie chcę o nich mówić, bo na razie 

składamy wnioski, no i myślimy, że zostaną rozpatrzone pozytywnie. Lepiej się 

chwalić niż tłumaczyć, że nie przeszło. 

Jasna sprawa. No to skoro wymienił pan tyle inwestycji, które planowane są na 

ten rok, to może jeszcze poinformowałby pan naszych słuchaczy, a zwłaszcza 

mieszkańców gminy Jasienica, jakie rysują się perspektywy odnośnie miejsc 

pracy w Jasienickiej Strefie Ekonomicznej, o której mówiliśmy? 

Trzeba powiedzieć, że przez parę – dwa, trzy lata – te inwestycje były przygotowane 

pod względem projektowym, pod względem pozwoleń na budowę, pod względem też 

wsparcia środków zewnętrznych dla podmiotów, które zakupiły te tereny. I mamy 

informacje z zeszłego tygodnia, że firma Rossmann rozpoczyna budowę na 

powierzchni 8 ha. Jest to inwestycja, która docelowo ma mieć w budżecie w 

granicach 300 mln, więc to jest potężna inwestycja. To też zmieni sytuację w tym 

terenie, jak również da inne możliwości zatrudnienia. Są już złożone w starostwie – 

mam informację – następne wnioski o pozwolenie na budowę na następną 

inwestycję, która została zakupiona w zeszłym roku, więc myślę, że to się dzieje. 

Na to nakłada się następna kwestia, że zmieniamy plan przestrzennego 

zagospodarowania dla terenu wokół strefy i będzie tam następne prawie 70 ha 

gruntu przemysłowo-usługowego, który w studium przyjęte było w 2016 roku. 



Obecnie zmieniamy jeszcze raz studium, a w międzyczasie będziemy przyjmować 

plan przestrzennego zagospodarowania. Więc docelowo będzie to strefa w granicach 

140 ha. Te tereny, już pozostałe, są prywatne, a te, które mamy, 71 ha, były gminne. 

Więc sytuacja – myślę, że za 10 lat – zmieni się dla działalności, dla budżetu 

również, bo robimy to po to, by wpływy z podatków z tej strefy były na tyle znaczące, 

żebyśmy nie podnosili podatków dla ludzi, a żeby gmina się rozwijała. 

Przedstawiciele samorządów z całej Polski, w tym z naszego regionu, 

gremialnie mówią, że to będzie trudny rok dla samorządów, ale z wypowiedzi 

wójta Jasienicy wynika, że dla gminy Jasienica to będzie rok dobry i 

optymistyczny. Dziękuję uprzejmie panie wójcie, czas naszej rozmowy właśnie 

upłynął. 

Bardzo dziękuję. Czy rok będzie dobry, czy zły i jaki on będzie, to myślę grudzień 

przyniesie nam odpowiedź. Niemniej jednak jesteśmy przygotowani do różnych 

scenariuszy. Mamy również środki finansowe, wydaliśmy obligacje, z których nie 

będziemy korzystać, jest to jakby gwarancja, że na wszystkie inwestycje, które będą 

wsparte środkami pozabudżetowymi na pewno Jasienicę będzie stać, tylko żebyśmy 

je otrzymali. Bardzo państwu dziękuję, życzę dobrego dnia, dobrej zimy, korzystajmy 

z tej aury, z tych uroków, cieszmy się i wspierajmy przedsiębiorców, którzy w tej 

dziedzinie pracowali, a mieli lockdown, a teraz chcą parę tych dutków odrobić. 

Naszym gościem był wójt gminy Jasienica pan Janusz Pierzyna. 

Rozmawiała Izabela Janoszek 


