
Szanowny Panie Przewodniczący, wysoka Rado, mieszkańcy miasta

Stoję przed nie lada wyzwaniem, dzisiaj odbywa się ostatnia sesja Rady Miasta,
zwykle w takich sytuacjach dokonuje się podsumowania mijających czterech lat.
Moim zdaniem nie sposób w tak krótkim czasie omówić to wszystko co w tych
mijających czterech latach się wydarzyło, pozwólcie zatem że dokonam pewnego
skrótu, przypomnę nasze pewne wspólne działania pozostawiając historykom,
analitykom i statystykom szczegółowe dyskursy, analizy i oceny.

W moim przekonaniu te mijające cztery lata były wyjątkowe w rozwoju naszego
miasta, mogły takimi być ponieważ były one kontynuację lat 2006 - 2010, w których
to przygotowywaliśmy duże projekty inwestycyjne, które miały odmienić nasze
miasto, były to działania związane z budową nowego dworca kolejowego,
autobusowego, przebudową ścisłego centrum miasta. Budową sali koncertowej
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, budową obiektu
Międzynarodowego Centrum Kongresowego, dalszą modernizacją Spodka.

Dzięki dobremu przygotowaniu w latach 2006 - 2010 projektów wyzeJ
wymienionych, mogliśmy przystąpić do realizacji prac budowlanych już pod koniec
roku 2010 - dotyczy to dworca kolejowego oraz w roku 2011 pozostałych
kluczowych inwestycji. Lata 2010 - 2014 to lata wielkich placów budów. W zasadzie
w latach tych zrealizowaliśmy kluczowe inwestycje, a w istocie była to realizacja
programu wyborczego Forum Samorządowego i Piotr Uszok z roku 2006.

W roku 2014 zakończono budowę układu drogowego w tzw. strefie kultury - ogólny
koszt tej inwestycji wyniósł około 156 mln zł. Województwo Śląskie zakończyło
budowę Muzeum Śląskiego, którego wartość wynosi około 360 mln zł. Pierwszego
października tego roku oddano do użytku obiekt Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia - koszt realizacji to prawie 330 mln zł. Przy wyjątkowo
skomplikowanej konstrukcji czas realizacji wyniósł zaledwie 30 miesięcy - to
zasługa firmy realizującej ten projekt - firmy Warbud. Na przełomie stycznia i lutego
2015 roku mają być zakończone prace na Międzynarodowym Centrum
Kongresowym - wartość tej inwestycji to prawie 365 mln zł.

Trwa przebudowa obszaru Rondo - Rynek. Plac kwiatowy (obszar pomiędzy
dawnym Domem Prasy a Zenitem) plac przed teatrem Śląskim oraz plac centralny
(plac przed Skarbkiem) maja być gotowe do końca listopada tego roku. Także w
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tym roku ma być zakończona przebudowa rzeki Rawy oraz wykonane nowe
połączenie drogowe ul. Moniuszki z ulicą ks. Piotra Skargi. W tym roku będzie
gotowa al. Korfantego na odcinku od Ronda do ul. Moniuszki. Całość prac w
obszarze Rondo - Rynek ma być zakończona do końca lipca 2015 roku -
oczywiście jeżeli ktoś nie zacznie w te projekty ingerować. Bardzo często podkreśla
się, że w tym obszarze brakuje zieleni, na tym etapie tak - to oczywiste - przecież
trwają prace budowlane. Chcę jednak poinformować, że docelowo w tym obszarze
mają być nasadzone 164 drzewa takie jak surmie, brzozy, jarząby, platany, lipy,



mają powstać ogrody pionowe. Ma być wybudowana sztuczna rzeka o powierzchni
lustra 500 m2.

Niezależnie od powyższego w mieście realizowano dwa duże projekty liniowe.
Budowa kanalizacji - to koszt ponad 500 mln zł. przy znacznym wsparciu Unii
Europejskiej oraz kompleksowa przebudowa linii tramwajowych - wartość tego
projektu to także kwota powyżej 500 mln zł.- projekt realizowany w kilku miastach
aglomeracji. W ramach tego projektu praktycznie wszystkie linie tramwajowe na
terenie Katowic będą zmodernizowane (za wyjątkiem linii pętla słoneczna pl.
Alfreda - to zadanie wymaga szczegółowych analiz w zakresie ewentualnego
przeniesienia linii tramwajowych na teren Górnośląskiego Parku Przemysłowego. W
ramach realizacji tego zadania zakupiono 30 nowych pojazdów tramwajowych
niskopodłogowych, zmodernizowano 75 pojazdów. Obecnie przygotowujemy
kolejny etap projektu w ramach obecnej perspektywy finansowej.

W obecnej kadencji były realizowane przy wsparciu miasta Katowice inwestycje
uczelni wyższych, oddano do użytku bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i
Ekonomicznego (wsparcie miasta ponad 9 mln zł.) oddano do użytku Centrum
Zawansowanych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego
(wsparcie miasta 4 mln zł.), kończona jest realizacja nowego obiektu Akademii
Sztuk Pięknych oraz rozpoczęto budowę Wydziału Radia i Telewizji w kwartale
Pawła Wodna Górnicza - w ten sposób rozpoczęto rewitalizację tego obszaru

Ostatni okres czasu to nie tylko inwestycje sektora publicznego, to także znaczące
inwestycje sektora prywatnego. W okresie ostatnich czterech lat zostało
wybudowanych lub jest w realizacji ponad 2600 mieszkań, są realizowane
znaczące inwestycje biurowe - to ponad 60 tys. nowej powierzchni biurowej. To
realizacje m.in. takich firm Echo Investment, Skanska, GPP, Getin Bank,
Eurocentrum i wiele innych. W Katowicach przybywa firm zaawansowanych
technologicznie, w ostatnim czasie pojawiły się takie firmy z sektora BPO, ITO, R&D
jak PwC, Ericsson, ING Services, Unilever, Barona, Grupa Żywiec, Ruch, takie
firmy jak Capgemini, Mentor Graphics, Kroll Ontrack, Rockwell Automation, UPC,
Orange czy Steria rozwinęły swoje centra usług znacząco zwiększając w nich
zatrudnienie. Ukoronowaniem tych działań było wejście do Katowic firmy IBM,
obecnie firma ta zatrudnia ponad 700 osób a zatrudnienie wciągu najbliższego roku
ma wzrosnąć do 2000 pracowników. W okresie od roku 2007 powstało w
Katowicach około 10000 miejsc pracy w tym sektorze, tylko w latach 2010- 2014
powstało ich 6000. Są prowadzone rozmowy z kolejnymi firmami, w tym z sektora
produkcyjnego, które są zainteresowane wejściem do Katowic.

Ważną sprawą dla naszego miasta była sprawa spółki Giesche, ostanie lata to
doprowadzenie do sytuacji, w której w najbliższym czasie powinno nastąpić
wykreślenie spółki z rejestru.

W związku ze śmiercią Mistrza Wojciecha Kilara została dokonana pełna
inwentaryzacja pamiątek po Mistrzu, zbiory zostały zabezpieczone a ich



wykorzystanie w celach wystawienniczych może być dokonane po zakończeniu
spraw spadkowych.

Sytuacja finansowa miasta jest dobra, tak jak poprzednich latach byliśmy
poddawani corocznej ocenie ratingowej, corocznie uzyskiwaliśmy najwyższą ocenę.
Miasto ma dobrą płynność finansową, obecne zadłużenie jest na poziomie 36% i
nie powinno przekroczyć poziomu 40% po zakończeniu inwestycji i pobraniu
ostatnich transz kredytów.

Kończąc chciałem złożyć państwu serdeczne podziękowania za współpracę w tych
ostatnich czterech latach, dziękuję Przewodniczącemu Rady Miasta panu Jerzemu
Forajterowi, wiceprzewodniczącym rady Miasta, przewodniczącym i
wiceprzewodniczącym Komisji Rady Miasta, Radnym Rady Miasta. Dziękuję
Przewodniczącym klubów.

Dziękuję pracownikom i kadrze kierowniczej urzędu miasta, miejskich jednostek
organizacyjnych, placówek oświatowych, placówek kultury spółek miejskich.

Dziękuję moim najbliższym współpracownikom, wiceprezydentom, szczególnie pani
wiceprezydent Krystynie Siejnej, pani Skarbnik Danucie Kamińskiej, sekretarzowi
miasta panu Januszowi Walągowi, dziękuje naczelnikowi Bogumiłowi Sobuli i
naczelnikowi Waldemarowi Bojarunowi - to oni kroczyli u mojego boku prawie od
samego początku mojej prezydenury.

Dziękuję środowiskom kultury, sztuki i nauki, dziękuję pracownikom administracji
publicznej różnego szczebla, dziękuję środowiskom biznesu, dziękuję mieszkańcom
naszego miasta - to dzięki nim mogłem być prezydentem przez tyle lat. Dziękuje
mojej rodzinie.

Zamykam, pewien jakże waży okres mego życia, to był piękny okres. Piękny dzięki
tym, których spotkałem na drodze swojego życia. Jeszcze raz za to wszystko
serdecznie dziękuję. Wyrazem tego podziękowania był wczorajszy koncert, bardzo
dziękuję tym, którzy przyjęli moje zaproszenie i byli ze mną obecni podczas tego
wyjątkowego dla mnie wydarzenia.

Przed nami, mówię o tym bardziej jako mieszkaniec Katowic a nie Prezydent Miasta
nowy okres, na pewno inny okres. Życzę nowemu prezydentowi, niezależnie od
tego kto min będzie by mógł dalej działać na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny,
by wsłuchiwał się w głos mieszkańców, by chciał uszanować to co wysiłkiem wielu
osób w mieście zostało zrobione, by kontynuował przeobrażenie miasta poprzez
kulturę, by uszanował i docenił pracowników i kadrę kierowniczą Urzędu Miasta i
miejskich jednostek organizacyjnych. To dzięki nim to miasto tak się zmieniało.

Bar zo dziękuję za uwagę
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