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Około półtora miliarda złotych z darmowych akcji dla pracowników JSW SA
to zdaniem M ariana J aneckiego , prezydenta Jastrzębia-Zdroju to potężny zastrzyk
pieniędzy dla regionu

Nie ugrzęźliśmy w socjaliźmie
XXN owy G órnik : Jest pan zwolen-

nikiem wejścia JSW SA na giełdę czy
przeciwnikiem?
M arian J anec ki: Decyzja o wejściu
JSW SA na giełdę już
zapadła. O prywatyzacji spółki i całego
górnictwa mówi się
od lat i przez te lata
wszystkie liczące się
partie opowiedziały się
za prywatyzacją. Jeżeli teraz jacyś politycy
są przeciwko giełdzie, to jest to gra i nic
więcej. Wejście na giełdę powinno odbyć
się wtedy, gdy jest to najbardziej opłacalne.
Analitycy mówią, że 6 lipca 2011 roku jest
dobrym terminem.
XXRadni Jastrzębia-Zdroju, podobnie jak
politycy, chcieli sobie pograć, kiedy szykowali się do przyjęcia uchwały przeciwko
wprowadzaniu JSW SA na giełdę?
– Nie było takiej uchwały. Byłaby ona
przekroczeniem kompetencji.
XXNie było, bo ostatecznie zwyciężyła koncepcja przyjęcia nijakiej uchwały,
w której mowa, że będzie lepiej, jeżeli
będzie dobrze, bo jak będzie niedobrze,
to będzie źle.
– Radni przyjęli uchwałę, w której wypowiadają się za tym, aby siedziba spółki
pozostała w naszym mieście i aby prywatyzacja nie spowodowała utraty miejsc pracy.
Radni opowiedzieli się także za tym, aby
środki z prywatyzacji były przeznaczone na
doinwestowanie JSW SA. Uchwała przyjęta
na specjalnej sesji wynikała z obaw radnych
i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju o miejsca

r e k l ama

pracy w spółce. Wszyscy także zdają sobie
sprawę, że przeniesienie centrali JSW SA
do innego miasta wiązałoby się ze stratami
dla nas. Były także obawy o to, że firma nie
skorzysta na prywatyzacji.
XXDlaczego mówi pan o prywatyzacji JSW

SA, skoro na giełdę trafi mniej niż 50 proc.
akcji?
– Uważam, że w przyszłości JSW SA zostanie całkowicie sprywatyzowana. Wejście
na giełdę to pierwszy krok. Skarb Państwa
ma wielkie potrzeby.
XXGdyby pan był właścicielem JSW SA,
wprowadzałby pan ją na giełdę?
– Gdybym potrzebował kapitału, to bym
wprowadzał.
XXDobrze jest być prezydentem miasta,
w którym jest firma warta nawet około
20 miliardów złotych?
– Suma 20 miliardów jest dla mnie niewyobrażalna. Jestem ustawowym właścicielem wodociągów. Ten zakład jest wart ponad
300 milionów złotych. Budżet JastrzębiaZdroju to 440 milionów zł.
XXMieszkańcy regionu jastrzębskiego

będą mieli dodatkowo do wydania przynajmniej 1,6 miliarda złotych, gdy za dwa
lata będą mogli sprzedać darmowe akcje. To duży zastrzyk pieniędzy dla gospodarki Jastrzębia-Zdroju i sąsiednich
miejscowości?
– Około półtora miliarda złotych dodatkowych pieniędzy to dla ekonomii naszego
regionu potężny zastrzyk. To prawie czteroletni budżet miasta. Część z tych pieniędzy
„wypłynie” w Polskę, bo wielu emerytów

górniczych wyjechało w swoje rodzinne
strony. Jednak znaczną kwotę mieszkańcy
wydadzą na miejscu. Budżet miasta skorzysta także na wpływach z podatku od osób
fizycznych. Proszę jednak pamiętać, że pańskie wyliczenia są prawdziwe tylko wtedy,
gdy akcje nie będą tracić na wartości.
XXProszę, aby pan pamiętał, że moje wyliczenia są prawdziwe tylko wtedy, gdy
jedna akcja będzie kosztować 100 złotych.
Jeżeli za dwa lata zdrożeją np. do 200 złotych, to wtedy będziemy mówić o jakichś
3 miliardach złotych.
– Na razie są to pieniądze wirtualne.
Jeżeli założymy, że ma pan rację, to będziemy mieli na przykład jeszcze większy boom
budowlany. Ten boom już trwa od kilku
lat. Obserwujemy zjawisko przenoszenia
się ludzi na obrzeża miasta i do pobliskich
miejscowości. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju
kupują działki i budują domy. Bardzo często są to górnicy. Domy są ładne, zadbane.
Uważam, że jest to jeden z elementów, który
burzy mit górnika, który lata z kilofem.
XXCiągle nie odpowiedział pan na pytanie,
czy jest pan zwolennikiem wejścia JSW SA
na giełdę, czy przeciwnikiem?
– Nie wiem, jak spółka będzie funkcjonować po debiucie giełdowym, nie wiem także,
kiedy zostanie całkowicie sprywatyzowana.
Dla miasta to nowa sytuacja. Wiemy, jak zachowywała się firma państwowa, kiedy trzeba
było płacić za szkody górnicze, kiedy prosiliśmy o dofinansowanie sportu i kiedy trzeba
było rozwiązywać różne problemy związane
z efektami ubocznymi działalności górniczej.
Możliwe, że akcjonariusze będą prowadzić
inną politykę, niekorzystną dla miasta.

XXAlbo będzie im zależało na dobrym wizerunku firmy i będą prowadzić bardzo
korzystną politykę dla miasta.
– To też możliwe.
XXPowie pan, czy jest pan zwolennikiem
czy przeciwnikiem wejścia na giełdę Jastrzębskiej Spółki Węglowej?
– Powiedziałem panu o pewnych
obawach.
XXZna pan firmę giełdową, której nie zależy na dobrej opinii?
– Nie znam. Może się okazać, że zmiana struktury własności JSW SA będzie dla
mieszkańców korzystna. Ja tego nie wykluczam. Natomiast powtarzam obawy
mieszkańców.
XXProszę pomyśleć o sobie jak o Marianie Janeckim, który może wygłosić własną opinię i proszę odpowiedzieć, czy to
dobrze, czy źle, że JSW SA wchodzi na
giełdę?
– Jakiej odpowiedzi pan oczekuje?
XXPrawdziwej.

– Nie mam żadnych doświadczeń w relacjach z firmą giełdową. Natomiast proszę nie
robić ze mnie przeciwnika wolnego rynku,
giełdy czy prywatnego górnictwa. Na przykład mało kto wie, że służba zdrowia jest
u nas całkowicie prywatna. Świetnie działa.
Prywatyzowaliśmy stołówki szkolne i świetnie
działają. O Jastrzębiu-Zdroju krąży opinia, że
jesteśmy miastem zbudowanym za socjalizmu
i myślimy tak, jak myślano w tamtej epoce.
Nie, my w wielu rozwiązaniach jesteśmy lepsi
od miast z wielkimi tradycjami.
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