
 

 Wywiad z wójtem gminy Jasienica 
 

Redaktor Beata Stekla: Rozmawiałam dzisiaj z Januszem Pierzyną, 
Wójtem Gminy Jasienica, dzień dobry panu. 
 

Wójt Janusz Pierzyna: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. 
 
Redaktor Beata Stekla:  Panie Wójcie, w gminie, wśród mieszkańców 
przeprowadzona jest ostatnio ankieta dotycząca odprowadzania 
nieczystości płynnych. Z czym się to wiąże? 
 
Wójt Janusz Pierzyna: Tak, Zgodnie z ustawą i ustawodawca nakazał 
nam zweryfikowanie tego tematu i ustawa, chcę przypomnieć jest z 13 
września 1996 roku, która mówiła, że do 2001 roku wszystkie 
nieruchomości mają 3 komorowe zbiorniki przebudować na 
bezodpływowe. I mamy 22 lata później i ten proces miał się odbyć na 
nieruchomościach. Oczywiście ta ustawa zmieniała się kilkakrotnie i 
ostatnie rozporządzenie w tym zakresie to jest 28 październik 2022. W 
tym dokumencie czytamy, że właściciele nieruchomości są zobowiązani 
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez dane podmioty odprowadzania tych nieczystości 
ze swoich posesji. W związku z tym musieliśmy przygotować ankietę, 
ponieważ mamy poinformować ustawodawcę o tych procesach, które 
dzieją się na naszych nieruchomościach. Także nie jest to wymysł gminy 
czy wójta, tylko mamy to zapisane do realizacji, a nie do zastanawiania 
się. Dlatego prosimy właścicieli nieruchomości, aby przedstawili nam tą 
płaszczyznę działalności. Chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o te 
nieczystości płynne to zbiorniki mają być bezodpływowe. Tak jak 
powiedziałem, jest to obowiązek od 2001 roku, no do tej pory 
wyrywkowo sprawdzaliśmy ten proces. Obecnie ta ankieta wzbudza 
troszkę emocji, także prosiłbym, żeby mieszkańcy do tego podeszli nie z 
jakimś takim niezadowoleniem, bo myślę że proces nie wychodzi od 
gminy, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że no chyba dobrze by było 
gdybyśmy w rowach, potokach tych fekali nie mieli.  
 
Redaktor Beata Stekla: 24 lutego nastąpiło otwarcie zrewitalizowanego 
zamku w Grodźcu. Zamek razem z solankami, który być może znajdują 
się również w Grodźcu, będzie stanowił produkt o nazwie Jasienicki 
Kurort Zamkowy.  
 
Wójt Janusz Pierzyna: Tak, jest to część tej atrakcji, którą chcielibyśmy 
uruchomić na płaszczyźnie tego miejsca w Gminie Jasienica, Jasienicki 



Kurort Zamkowy został certyfikowany w 2017 roku i wtedy mieliśmy takie 
uroczyste otwarcie projektu. Certyfikacja przeszła przez Ministerstwo 
Rozwoju, wtedy pan minister Kwieciński włączył do projektu właśnie tą 
część rozwoju naszej Polski i jeden ze 180 projektów właśnie dotyczy 
rewitalizacji tego miejsca. To całe zabudowania, jeżeli chodzi o zamek, 
ale nie tylko, bo to jest jedna z płaszczyzn, następnie to jest odwiert, o 
który stara się Gmina Jasienica i tutaj na gminnej działce będziemy 
rozpoczynać lada chwila odwiert, które nam przyniesie jakiś wynik. No i 
później będziemy zastanawiać się dalej, co z tą ciepłą wodą, być może 
solankową, będziemy czynić dalej? Jest to proces w całym tym 
projekcie, który jest częścią realizacji. Natomiast odnosząc się do zamku 
do fundacji, która tam funkcjonuje na dzień dzisiejszy i wykonaniu 
rewitalizacji tych zabudowań, warto popatrzeć, warto to zwiedzić. 
Zachęcam państwa, myślę, że to, co zgromadził pan Michał Bożek, te 
prawie 10 000 eksponatów, to jest godne podziwu i myślę, że oby takich 
ludzi w Polsce było jak najwięcej, którzy swój majątek chcą pokazać 
innym ludziom, praktycznie bez ograniczeń. Można tylko podziękować i 
ukłonić się.  
 
Redaktor Beata Stekla: Ostatnio znalazł się pan w eksperckim gronie. 
Proszę powiedzieć, co to za grono?  
 
Wójt Janusz Pierzyna: Zostałem powołany do Rady Ekspertów w tym 
zakresie odnośnie Ministerstwa o tej mobilności miejskiej. To jest Planów 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej tutaj przez Związek Gmin Wiejskich. 
Zostałem oddelegowany do tego komitetu sterującego. Bardzo dziękuję. 
Jest to dla mnie wyróżnienie, ale również to jest czas, który trzeba na to 
poświęcić. Więc jakby w tej płaszczyźnie ja pracę tutaj mam w gminie. A 
wszystkie te, które mam poza gminą, to są społeczne, ale jestem w 
różnych organizacjach na różnych płaszczyznach, więc czasem brakuje 
czasu na sen.  
 
Redaktor Beata Stekla: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji ogłosiło ostatnio listę jednostek OSP w całej Polsce, które 
dostaną dofinansowanie do kupna nowych samochodów i na tej liście 
znalazła się też jednostka z Jasienicy, Gminy Jasienica. 
 
Wójt Janusz Pierzyna: Tak, to kolejne dofinansowanie, za to bardzo 
serdecznie dziękuję panu generałowi Kleszczewskiemu i poprzedniemu 
jeszcze komendantowi panu brygadierowi Mizerze. Jest to 
dofinansowanie dla OSP Roztropice. Będzie to do samochodu 
średniego. Jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie wartość 
dofinansowania, ale prawdopodobnie 450 000 tysięcy. Myślę, że 



500 000 tysięcy będzie trzeba dołożyć z budżetu Gminy Jasienica. 
Trzeba też powiedzieć, że przez ostatnie 4 lata mieliśmy 7 
dofinansowań. Dofinansowań, a nie finansowań, ponieważ 400 000 
tysięcy na przykład w Grodźcu otrzymaliśmy w zeszłym roku, musieliśmy 
dołożyć ponad 500. W Jasienicy w zeszłym roku otrzymaliśmy 500, 
dołożyliśmy 700, więc ten milion 200 w danym roku trzeba mieć ze 
środków własnych i chcę tu podkreślić, że nie są to na zabawki dla 
strażaków, bo czasem jak patrzę i czytam te wpisy, to chylę czoła przed 
głupotą twórców tych wpisów nie wiem czy ktoś to robi pod publikę, żeby 
zabłysnąć, czy rzeczywiście jest tak głupi? Ponieważ albo nigdy nie 
doświadczył oczekiwania na pomoc, powinien się cieszyć, że nie 
potrzebował tej pomocy. Ci ludzie pracują dzisiaj społecznie muszą mieć 
ponad 200 godzin swoich szkoleń, żeby w ogóle zostać strażakiem. 
Średnie wykształcenie i tak dalej i tak dalej. Cały proces wyjazdu do 
akcji, potem w trakcie, przyjazdu przygotowania sprzętu. Ile to jest 
godzin, którzy ludzie poświęcają, a ktoś, kto siedzi sobie na kanapie i 
pije piwo jest skłonny jeszcze obrażać tych ludzi, no to nie ma słów, 
ponieważ ci ludzie też to czytają i potem jest taka refleksja: „Kurczę, no 
ja to robię, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, a ten człowiek mnie 
jeszcze obraża?”. No więc apeluję do tych, którzy mają takie zapędy 
obrażania ludzi, którzy pracują społecznie, żeby się najpierw zastanowili, 
czy jak on kiedyś będzie zakleszczony w takim samochodzie, czy będzie 
potrzebował pomocy, czy nie daj Boże mu się będzie paliło jakieś na 
podwórku jakieś coś, a każda sekunda będzie godziną, czy po prostu mu 
to jest obojętne i wtedy ta świadomość dopiero przychodzi. Także my 
staramy się ten sprzęt zabezpieczyć na tyle, żeby było najbardziej 
nowoczesny, najbardziej sprawny. Jak dzisiaj wygląda pożar? Dzisiaj 
pożary są eliminowane mgłą. To nie jest, że zalewamy budynek 10 000 
litrów wody i przychodzi zima i on zostaje rozmrożony, my odcinamy tlen, 
więc jeżeli mamy szybkie natarcie, wysokie ciśnienie, te samochody już 
są dostosowane, przychodzi do. danego pomieszczenia mgła i jest 20 
litrów, 50, 100 litrów wody i ten pożar jest ogarnięty, sytuacja jest 
opanowana. Myślę, że to jest ten plus, że dzisiaj coraz nowocześniejszy 
sprzęt coraz bardziej nadający się do różnego rodzaju zdarzeń, 
powoduje, że bezpieczeństwo mieszkańców wzrasta. Oczywiście, jak 
będą ratownicy. 
 
Redaktor Beata Stekla:  Ostatnio w Gminie Jasienica było sporo 
jubileuszy. Co to za jubileusze? 
 
Wójt Janusz Pierzyna: Mamy bogactwo również w dziedzinie kultury - 
35 lat funkcjonowania Jasieniczanki, piękny jubileusz, zespół regionalny 
odnoszący sukcesy na płaszczyźnie kraju i zagranicą. Wygrana w 



Koszęcinie parę razy, to też wielka radość, no i 35 lat funkcjonowania 
bardzo dużo uczestników byłych, obecnych na spotkaniu. Myślę, że fajna 
rzecz. Spotkaliśmy się również na ponad 20 już koncercie 
organizowanym przez pana Stanisława Urbana, Big Bandu. To też 
wielkie wydarzenie. Parafrazując mówiłem, że 1 stycznia mamy koncert z 
Wiednia, a w lutym mamy koncert Big Bandu w Jasienicy. To jest też 
wielka radość, że mamy na naszym terenie tak uzdolnionych muzyków, 
którzy chcą tworzyć taki zespół i występować. Dziesięciolecie Blach 
Kapeli, to również orkiestra, która została założona z profesjonalnych już 
muzyków, ludzi, którzy zajmują się muzyką już zawodowo i ich koncerty 
to naprawdę, no warto. Jeżeli ktoś w ogóle lubi taką muzykę, tak, bo to 
bardziej orkiestra dęta to wszystkich tych miłośników może zadowolić 
brzmienie, no i to jak ci ludzie podchodzą do muzyki i jak bawią się tym 
co robią, to naprawdę godne podziwu. A że akurat to lubię, to z tego się 
też bardzo cieszę, że mamy tylu uzdolnionych ludzi. 
 
Redaktor Beata Stekla:  I tym tematem zakończymy naszą rozmowę. 
Moim i państwa gościem był dzisiaj Janusz Pierzyna, Wójt Gminy 
Jasienica. Bardzo dziękuję.  
 
Wójt Janusz Pierzyna: Bardzo dziękuję. Życzę państwu dobrego dnia.  
  
 


