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Knurów jest ładny, a będzie
jeszcze ładniejszy...
- Tutaj się urodziłem, z tym miastem związałem całe swoje rodzinne i
zawodowe życie. Mówiąc z lekką przesadą, wszyscy się tutaj dobrze znamy.
Szanuję ludzi, choć z niektórymi diametralnie się nie zgadzam – mówi
prezydent Adam Rams. - Cenię sobie opinie, uwagi, wskazówki czy
propozycje, które kierują do mnie mieszkańcy w rozmaitych okolicznościach.
To skarbnica wiedzy, z której skrupulatnie korzystamy przy planowaniu
różnorodnych przedsięwzięć miejskich
Bogusław Wilk: - Od wyborów minęły dwa miesiące. Jak je Pan ocenia z tej
czasowej perspektywy?
Adam Rams, prezydent miasta Knurów: - W moim przypadku wybór na kolejną
kadencję to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji i planowanie
następnych. Proszę mi wierzyć, że zakres dalszego rozwoju Knurowa jest bardzo
szeroki w różnych dziedzinach życia naszego miasta. Wybory przebiegły bez
zakłóceń, frekwencja była na poziomie średniej krajowej. Żałuję, że nie wybrano
więcej kobiet do Rady Miasta. Mamy tylko jedną radną, panią Ewelinę Maj.
Kobiety dużo wnoszą do dyskusji, kierują się rozwagą i zdrowym rozsądkiem.
Dodatkowo łagodzą obyczaje.
- Kampania była dość żywiołowa...
- W porównaniu z innymi miastami nie było u nas politycznych fajerwerków,
choć niekiedy emocji nie brakowało...
- Czyli?

- Pojawiały się materiały brudnej kampanii mające na celu dyskredytację ludzi,
którzy dali się poznać jako autentycznie zaangażowani i zatroskani o sprawy
naszej wspólnoty lokalnej. Podawano także informacje kłamliwe, chociażby o
cenie wody, odpadów komunalnych, rzekomo zapomnianych Szczygłowicach,
zaniedbanym starym Knurowie, pomijanym Krywałdzie. Mógłbym jeszcze kilka
wymienić.
- Skoro jest tak źle, to dlaczego Knurów – w ocenie większości mieszkańców
i wielu przyjezdnych – odbierany jest tak pozytywnie?
- Bo jest naprawdę ładny, a będzie jeszcze ładniejszy. I coraz lepiej będzie nam
się tutaj żyło. Nie zmieni tego kierunku grupa populistów, aspirujących do
władzy, którzy w dotychczasowym życiu niewiele dokonali, a swoją szansę widzą
wyłącznie w obszarze polityki. Ich aktywność najbardziej widoczna jest w
wirtualnym świecie, bądź w anonimowych ulotkach. W realu niewiele mają do
zaproponowania.
- Skąd tak surowa ocena?
- Uważam, że poziom populizmu w naszym życiu publicznym przekroczył
bezpieczną granicę. To ogromnie szkodliwe zjawisko. Ciągle podkreślam, gdzie
zaczyna się populizm tam kończy się racjonalne zarządzanie. Osobiście zawsze
ceniłem i cenię ludzi potrafiących podejmować decyzje trudne, lecz konieczne,
które nie przysparzają popularności, a wielokrotnie okupione są falą krytyki. W
długofalowej perspektywie takie działanie okazuje się korzystne. W ten sposób
buduje się autorytet.
- Kurz wyborczy jednak opadł... Czy pozostały urazy?
- W polityce trzeba mieć grubą skórę i dobrą pamięć. Tutaj nie ma miejsca na
obrażanie się czy żywienie urazy. Trzeba natomiast robić wszystko, by osiągać
cele w atmosferze porozumienia i zgody. Czasami bywa to bardzo trudne, ale
jest możliwe. Dlatego, generalizując, na przestrzeni ostatnich kadencji w
samorządzie Knurowa taki klimat zdołaliśmy zawsze wykreować. Myślę, że ta
kadencja także przebiegać będzie w atmosferze współpracy i przyczyni się do
dalszego rozwoju miasta.

- Jaka przyszłość rysuje się przed Knurowem?
- Na przestrzeni ostatnich lat wydaliśmy grubo ponad 100 milionów złotych na
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Mieszkańcy zapewne pamiętają,
jak w różnych rejonach naszego miasta na szeroką skalę prowadzone były
roboty ziemne, które mocno przez lata nam doskwierały. Były niepopularne,
kosztowne, ale konieczne do wykonania. Dzięki temu otwarły nam się
możliwości planowania i realizowania kolejnych inwestycji. Opracowana przez
nas strategia dalszego rozwoju Knurowa kładzie silny akcent na przedsięwzięcia
związane z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturze drogowej, otwarciu
terenów aktywności gospodarczej, rozwoju bazy sportowej i kulturalnej, a także
miejsc do zabaw i wypoczynku.
- A w perspektywie najbliższych miesięcy?
- Stworzymy dwa nowoczesne centra przesiadkowe. Jeden w Szczygłowicach,
który jest już daleko zaawansowany, drugi natomiast na Fochu. Komunikacja
miejska i cała jej infrastruktura musi być przyjazna dla pasażerów, estetyczna i
dobrze wpisująca się w organizację transportu zbiorowego. Planujemy wykonać
ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kosmonautów, a także ulic Zwycięstwa i
Lignozy. To w znaczny sposób usprawni i poprawi bezpieczeństwo ruchu
drogowego.
Budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana Batorego zostanie
przebudowany i przystosowany na potrzeby przedszkola. To niezwykle szeroki
zakres budowlany i bardzo kosztowna inwestycja, jednak stworzenie tak dużego
przedszkola zaspokoi potrzeby naszego miasta.
- Sporo dzieje się w starym Knurowie...
- Proces termomodernizacji budynków III Kolonii postępuje. W miarę
posiadanych środków będzie kontynuowany. W rezultacie znacząco poprawi się
komfort życia lokatorów tych mieszkań, a także w istotny sposób ograniczona
zostanie niska emisja. Dzisiaj mało kto pamięta w jakim stanie miasto przejęło
od zakładów pracy budynki III Kolonii. To była najbardziej zdegradowana

substancja mieszkaniowa w mieście. Chcemy przywrócić jej dawną świetność z
nowoczesnymi rozwiązaniami. Na to potrzeba czasu i dużych pieniędzy.
- A propos budownictwa. Knurów jest miastem ograniczonym obszarowo,
więc gdzie budować?
- To prawda, ograniczenia terenowe to nasza pięta achillesowa, dlatego chcemy
wykorzystać wszelkie istniejące możliwości w tym zakresie. Rejon ul.
Rakoniewskiego daje nam taką szansę, a już wkrótce rejon al. Lipowej stanie się
wielkim placem budowy kolejnego osiedla mieszkaniowego.
- W oczy mieszkańców osiedla rzuca się powstająca konstrukcja tężni.
- Tężnia służyć będzie do szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, stanie się
miejscem spotkań i wypoczynku. Zainteresowanie tą inwestycją jest bardzo duże,
a zatem wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
- Inwestycje to tylko część zadań własnych gminy...
- Słusznie, powstające inwestycje są miarą rozwoju miasta, ale niezwykle istotne
jest także dobre funkcjonowanie lokalnego systemu oświaty, ochrony zdrowia,
kultury, pomocy społecznej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, gospodarki
odpadami, bezpieczeństwa publicznego. Można by długo jeszcze wymieniać
ustawowe zadania gminy, a także te zlecone przez administrację państwową.
Gmina to naprawdę ogromny holding.
- Dlatego odpowiada Pan – i niekiedy obrywa - za wszystko...
- Coś w tym jest, chociaż nie za wszystko przecież odpowiada samorząd,
kierowany przez wójta, burmistrza czy prezydenta. Jest mnóstwo spraw
ustawowo przypisanych innym organom, aczkolwiek najłatwiej jest
odpowiedzialnością obciążyć wójta. I to trzeba wkalkulować w pełnienie tej
funkcji. Przy tym nie wolno się obrażać, należy zachować spokój i – jeśli jest to
możliwe – to również pomóc.
Przy tej okazji chcę powiedzieć, że wiele jest również pozytywnych rozmów z
mieszkańcami, które dają satysfakcję i motywują do dalszej pracy.
- Postrzegany jest Pan jako osoba otwarta na różnorakie kontakty...

- Nieustannie pamiętam, że funkcję prezydenta pełnię z woli mieszkańców i
traktuję ją jako służbę. To zobowiązuje. Tutaj się urodziłem, z tym miastem
związałem całe swoje rodzinne i zawodowe życie. Mówiąc z lekką przesadą,
znamy się tutaj prawie wszyscy. Szanuję ludzi, choć z niektórymi diametralnie
się nie zgadzam. Cenię sobie opinie, uwagi, wskazówki czy propozycje, które
kierują do mnie ludzie w rozmaitych okolicznościach. To skarbnica wiedzy, z
której skrupulatnie korzystamy przy planowaniu różnorodnych przedsięwzięć
miejskich.
- Nie samą pracą człowiek żyje – gdzie i kiedy Pan odpoczywa?
- W domu. Dużo czytam. Książka relaksuje mnie bardzo, ale też lubię
majsterkować. Wiele ciekawych rzeczy zrobiłem sam głównie z drewna Mój
dziadek po mieczu był kołodziejem, może stąd te upodobania. Każdego dnia
wieczorem lubię pospacerować w moim ogrodzie. Jest piękny o każdej porze
roku. Często wychodzi ze mną mój przyjaciel dwojga imion – Ryszard Karol. To
duży czarny kot, znaleziony 10 lat temu w lesie jako maleńkie kocię. Został
wykarmiony buteleczką z mlekiem. Lubię jego towarzystwo. Imponuje mi swoją
inteligencją, kocim sprytem i silną osobowością… Jego instynkt drapieżnika
bardzo mnie intryguje.
- Przed nami kilka dni odpoczynku, święta.
Faktycznie, okazją do dobrego wypoczynku będą święta, jak zawsze spędzone w
gronie najbliższej rodziny. Już się cieszę na te spotkania i wyśmienite potrawy
na które cały rok czekam. Będzie tradycyjna moczka, makówki, karp - również w
galarecie, no i kapusta z grzybami. Największą jednak radość dają mi zabawy z
wnukami.
Wszystkim mieszkańcom Knurowa życzę zdrowych, spokojnych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Rozmawiał Bogusław Wilk

