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sam mieszkam, niejednokrot-
nie próbowano zorganizowaæ 
w klubie m³odzie¿owym za-
jêcia, czy to taneczne, aero-
bikowe, czy inne, ale zazwy-
czaj one upada³y z powodu 
wyczerpania siê zainteresowa-
nia mieszkañców po bardzo 
krótkim czasie. A koszty 
zwi¹zane z zatrudnieniem ins-
truktora zosta³y ju¿ poniesio-
ne. Tak wiêc atrakcyjnoœæ 
oferty kulturalnej powinna 
zostaæ oceniona przez samych 
mieszkañców, którzy powinni 
siê te¿ wypowiedzieæ, czego 
oczekuj¹. W moim przekona-
niu nie jest Ÿle – jest bowiem 
wiele dziedzin, w których 
mo¿na „coœ robiæ”. Czy to  
w GOK (kó³ka zainteresowañ, 
taneczne, itp.), czy tez poza 
GOKiem – mam tu na myœli 
ró¿ne stowarzyszeniowe, cho-
cia¿by z Mniejszoœci Niemie-
ckiej, grupy taneczne, chóry, 
grupy œpiewacze. Ka¿dy wiêc 
mo¿e coœ dla siebie znaleŸæ. 
Nic nie stoi te¿ na przeszko-
dzie, by w ramach powsta-
j¹cych teraz coraz liczniej grup 
„Odnowy wsi”, coœ dla siebie 
stworzyæ. Zaœ w ramach ofi-
cjalnie funkcjonuj¹cych insty-
tucji, mamy filie biblioteki 
publicznej, wiêc mieszkañcy 
nie musz¹ jeŸdziæ do Tarnowa. 
Czy z nich licznie korzystaj¹, 
to ju¿ inna kwestia, ale w naj-
mniejszym stopniu nie wp³ywa 
to na zasadnoœæ ich funkcjo-
nowania. Kultura to bowiem 
taka sfera, która nigdy sama 
siê nie sfinansuje i trzeba j¹ 
dotowaæ. Nak³ady tegoroczne: 
GOK - 580 tys., biblioteki - 
330 tys., szko³y  - 9 150tys. z³., 
a planowane wydatki gminy to 
ponad 21 mln z³otych – czyli 
prawie po³owê bud¿etu stano-
wi¹ nak³ady na kulturê i oœ-
wiatê. Nie jest wiêc to ma³o. 
Je¿eli jednak komuœ nie od-
powiada siatka bibliotek, czy 
te¿ oferta GOKu, to jestem 
przekonany, ¿e jeœli znajdzie 
grupê chêtnych osób, którzy 
chcieliby w ramach GOKu 
zrobiæ coœ innego, to z pew-
noœci¹ pani dyrektor jest ot-
warta na nowe propozycje. 
Mo¿e w obecnym roku 
bud¿etowym by³oby to trudne, 
ale mo¿na ju¿ o tym zacz¹æ 
myœleæ w perspektywie 
nowego roku. Co do zwiêksze-
nia nak³adów w bie¿¹cym roku 

na t¹ sferê – nie wydaje mi siê 
by mia³y takowe nast¹piæ, chy-
ba ¿e w ramach jakiœ rozliczeñ 
z ministerstwem.  

WH: Jaka sprawa 
obecnie najmocniej anga¿uje 
Radê Gminy? 

RU: S¹ takie dwie. 
Pierwsza, która ca³y czas 
anga¿uje wszystkich - to kwes-
tia kanalizacji. Tym bardziej, 
¿e jeden projekt unijny na 
K¹ty i Przywory siê skoñczy³, 
a obecnie aplikujemy wespó³  
z innymi gminami o œrodki na 
kolejne miejscowoœci – maj¹ 
to byæ: Miedziana, Tarnów  
i Nak³o, a w dalszej kolejnoœci 
nastêpne wsie. Rada Gminy 
wraz z Wójtem czeka teraz na 
studium wykonalnoœci, które 
ma pokazaæ dok³adnie, jakie 
czêœci tych wiosek bêd¹ mog³y 
byæ skanalizowane. Jest to 
istotne, bo obecnie przy apli-
kowaniu o œrodki z funduszów 
spójnoœci, du¿¹ rolê odgrywa 
ukazywanie ekonomicznoœci 
inwestycji – a jednym z czyn-
ników j¹ warunkuj¹cych jest 
iloœæ mieszkañców przypada-
j¹ca na 1 metr rury kanaliza-
cyjnej. Ten przelicznik nie 
obowi¹zuje m.in. tych wsi, 
które le¿¹ w sferze chronionej 
ujêcia wody. Generalnie jed-
nak obowi¹zuje. Z tym wiêc 
³¹czy siê temat „b” kwestii 
kanalizacyjnej – co z tymi 
wioskami, lub tymi czêœciami 
wiosek, w których tych pro-
jektów zrealizowaæ nie mo¿-
na? Wiadomo, ¿e kanalizacja 
kiedyœ bêdzie na pewno. Pyta-
nie: czy realizowaæ j¹ wolniej 
z w³asnych œrodków, czy mo¿e 
za przyk³adem gm. Leœnica 
daæ mieszkañcom mo¿liwoœæ 
wybudowy przydomowych ka-
nalizacji przy dotacjach gmi-
ny. W tej sprawie Rada Gminy 
jest podzielona. Tak wiêc ten 
temat pewnie jeszcze d³ugo jak 
by³, tak bêdzie absorbowa³ 
radnych. Drugim tematem s¹ 
drogi – i to zarówno gminne, 
jak powiatowe, przy czym 
ostatnio czêœciej porusza siê 
sprawê tych ostatnich. W kwe-
stii dróg gminnych radni zg³a-
szaj¹, które nale¿a³oby zrobiæ, 
czy to jeszcze w tym roku, czy 
w nastêpnym, które nale¿y 
wyremontowaæ, które utwar-
dziæ na któryœ ze sposobów, 
przyjmuje siê i rozpatruje 
wnioski mieszkañców – te za-

gadnienia s¹ podejmowane  
i stopniowo rozwi¹zywane. 
Problem dróg powiatowych 
obejmuje w³aœciwie przestrzeñ 
od miejscowoœci Daniec przez 
Raszowê, Tarnów, Kosorowi-
ce, Miedzianê, Przywory a¿ do 
drogi wojewódzkiej. I to jest 
nasza bol¹czka, bo tam 
brakuje zdecydowanie inwes-
tycji ze strony powiatu. Chod-
nik budowany w Raszowej, 
powiedzmy to jasno, jest bu-
dowany bardzo wolno i de fac-
to nie widaæ efektów pracy po-
wiatu. To samo z sytuacj¹  
w Miedzianej – gdyby nie 
przejêcie przynajmniej czêœci 
kosztów przez gminê, tu 
sfinansowanie projektu chod-
nika, to prace by nie ruszy³y. 
Podobnie w Kosorowicach, 
pomimo obietnic, nadal nic siê 
tam nie dzieje i w najbli¿szym 
czasie wed³ug zapowiedzi 
dziaæ nie bêdzie… Do tego 
dochodzi sprawa nawierzchni, 
szczególnie istotna w aspekcie 
tranzytu samochodów ciê¿aro-
wych, bardzo uci¹¿liwego za-
równo dla mieszkañców Tar-
nowa, Kosorowic, jak Wali-
dróg, czy Raszowej. W tej 
kwestii ubolewam, ¿e Starosta 
Opolski p. Lakwa kolejny raz 
nie przyj¹³ zaproszenia na 
sesjê Rady Gminy, za ka¿dym 
razem deleguj¹c Dyrektora 
Dróg Powiatowych. Lecz ani 
mnie, ani Radzie, nie chodzi  
o to, by rozmawiaæ z cz³owie-
kiem, który ma tylko realizo-
waæ plany Rady Powiatu, ale  
o to by rozmawiaæ z gospo-
darzem powiatu. Nie uwa¿am, 
¿eby te nieobecnoœci by³y  
w porz¹dku, szczególnie, ¿e 
wychodz¹ coraz to nowe 
sprawy np. fakt, ¿e dojazd sa-
mochodów ciê¿arowych do 
gminy Chrz¹stowice jest na 
terenie dróg powiatowych w 
tej gminie ca³kowicie zam-
kniêty i samochody te, do-
je¿d¿aj¹c do chrz¹stowickich 
firm, korzystaj¹ z dróg rejo-
nowych znajduj¹cych siê na 
obszarze naszej gminy, rów-
noczeœnie jednak podatki od 
owych przedsiêbiorstw zasilaj¹ 
kasê gm. Chrz¹stowice. Nie 
mam nic do zarzucenia na-
szym s¹siadom, ale uwa¿am, 
¿e powiat powinien pomyœleæ 
nad tym, czy natê¿enie ruchu 
nie winno byæ bardziej rów-
nomiernie roz³o¿one. Tak wiêc 

dwa tematy „wiecznie aktu-
alne” – kanalizacja i drogi. 

WH: W czerwcu 
ubieg³ego roku uzyska³ Pan 
tytu³ doktora, Pana praca dok-
torska dotyczy³a ¿ycia i pracy 
Güntera Särchena, katolickie-
go dwudziestowiecznego pe-
dagoga i publicysty. Sk¹d ten 
temat? I czy zamierza Pan 
kontynuowaæ pracê naukow¹? 

RU: Sk¹d ten temat? 
Có¿, po germanistyce mia³em 
teoretycznie plan, by doktorat 
pisaæ o pisarzu, który w cza-
sach narodowego socjalizmu, 
bêd¹c mê¿em ¯ydówki, pos-
tanowi³ wraz z ca³¹ rodzin¹ 
pope³niæ samobójstwo. Taki 
temat przedstawi³em we wro-
c³awskim Centrum im. Wil-
ly’ego Brandta. I to tam zasu-
gerowano mi, ¿e mo¿e ciekaw-
sza by³aby monografia Gün-
tera Särchena. Nie pozosta³o 
mi nic innego, ni¿ z sugestii 
skorzystaæ. Chodzi³o o to, ¿e 
ta postaæ ³¹czy w¹tki polsko-
niemieckiego pojednania i co 
ciekawe, kwestiê NRD – kraju 
wbrew pozorom u nas niezna-
nego, tych „innych Niemców”, 
o których siê dziœ nie pamiêta, 
a gdzie w³aœnie ¿y³ i dzia³a³ 
mój bohater. Doktorat ukaza³ 
siê w Niemczech w formie 
ksi¹¿ki, aktualnie pracujê nad 
wersj¹ polsk¹ – tak by, 
uœwiadomiæ ludziom, ¿e istnia-
³o coœ takiego jak stosunki 
peerelowsko-enerdowskie i ¿e 
w tym kraju zwanym „czer-
wonymi Prusami” funkcjono-
wa³ w ogóle Koœció³ Katolicki 
i by³ ktoœ, kto wbrew ogólnej 
propagandzie twierdzi³, ¿e „ci” 
Niemcy tez maj¹ za co prze-
praszaæ Polaków. Ale sprawa 
Güntera Särchena nie bêdzie 
mnie raczej dalej zajmowaæ  
w pracy naukowej. Choæ ra-
czej pozostanê w krêgu PRL  
i NRD, bo chcia³bym konty-
nuowaæ pracê naukow¹, ale 
bardziej w aspekcie Œl¹ska 
jako elementu ówczesnej Pol-
ski Ludowej. Nie chcê jednak 
zdradzaæ koncepcji tych prac, 
póki nie znajdê oœrodka nau-
kowego, w którym móg³bym 
je prowadziæ. Tymczasem szu-
kam wiêc odpowiedniej insty-
tucji i czekam. 

 
Dziêkujê bardzo za 

rozmowê i ¿yczê powodzenia 
w dalszej pracy. 


