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Jarosław Ruda i Jarosław Jasita, pracownicy ruchu Rydułtowy kopalni ROW PGG, uratowali tonącego w Wełtawie
czeskiego aktora Jana Třiskę. Bohaterskiego czynu gratulowali im między innymi wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski i prezes PGG Tomasz Rogala. – Panowie, zrobiliście świetną reklamę spółce.
Mógłbym przez 24 godziny opowiadać dziennikarzom o firmie i nie zareklamowałbym jej tak dobrze, jak wy to zrobiliście –
powiedział prezes Rogala, wręczając górnikom okolicznościowe wyróżnienia

Jarosław Ruda i Jarosław Jasita byli na wycieczce w Pradze. 23 września płynęli statkiem
spacerowym po Wełtawie. Kiedy statek zbliżał
się do filarów Mostu Karola, zauważyli w rzece dryfującego bezwładnie człowieka. Woda
w Wełtawie miała 10 stopni Celsjusza. Obaj
górnicy chcieli natychmiast do niej wskoczyć,
żeby ratować mężczyznę. Załoga odradzała
im to. Udało im się odszukać kapitana statku,
który wzruszył ramionami, kiedy mu wyjaśnili, co chcą zrobić.

Jarosław Ruda i Jarosław Jasita wyciągnęli tonącego mężczyznę na pokład i przystąpili do reanimacji. Akcja ratunkowa od początku do końca przebiegała profesjonalnie.
Jarosław Jasita jest czynnym ratownikiem
górniczym. Jarosław Ruda pracuje na stanowisku dyspozytora w ruchu Rydułtowy
kopalni ROW PGG. Obaj są ratownikami
wodnymi.
Po kilkunastu minutach reanimacji Třiska
zaczął oddychać. W tym czasie statek przybił
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Bohaterscy górnicy
do przystani i ocalałego mężczyznę zabrała
karetka pogotowia. Polscy górnicy dopiero następnego dnia dowiedzieli się, kogo ratowali.
Niestety, czeski aktor po kilkunastu godzinach
zmarł w szpitalu. Jednak w żaden sposób nie
umniejsza to bohaterstwa górników. Wyłowili
z rzeki mężczyznę i skutecznie go reanimowali. Ich akcji przyglądało się kilkaset osób
zgromadzonych na Moście Karola. Nagrodzili
Polaków wielkimi brawami. Dziękowała im
lekarka z czeskiego pogotowia.
W siedzibie Polskiej Grupy Górniczej
bohaterscy górnicy otrzymali pamiątkowe
medale i cenne upominki. Do siedziby spółki
przyjechała ekipa telewizji czeskiej, aby nagrać
rozmowę z polskimi górnikami.
* Jan Třiska był porównywany do gwiazdora Marlona Brando. Przez ponad 60 lat był
aktywny zawodowo. Grał w filmach czeskich
i amerykańskich, między innymi w produkcjach Miloša Formana.

W siedzibie Polskiej Grupy Górniczej bohaterscy górnicy otrzymali pamiątkowe medale i cenne upominki.
Bohaterskiego czynu gratulowali im między innymi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski i prezes
PGG Tomasz Rogala

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Studenci górnictwa Politechniki Śląskiej będą mieli praktyki w kopalniach Polskiej Grupy
Górniczej

Porozumienie górnictwa z nauką
Polska Grupa Górnicza i Politechnika Śląska
podpisały porozumienie o współpracy. Studenci górnictwa od tego roku będą odbywać
płatne praktyki w kopalniach PGG. Ci, którzy
osiągną dobre wyniki na studiach, wykażą się
chęcią i zdolnościami do pracy oraz zechcą
związać swoją przyszłość zawodową z PGG,
będą mogli ubiegać się o stypendia.

w górnictwo – powiedział na uroczystości
podpisania umowy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
– Przygotowujemy program stypendialny
studentów, którzy będą chcieli dla nas pracować. Zależy nam, aby prace podejmowali
najlepsi z najlepszych – powiedział Tomasz
Rogala, prezes PGG.
Studenci będą mieli płatne wakacyjne
praktyki. Dzięki temu będą zdobywać praktyczną wiedzę i uczyć się zawodu od najlepszych fachowców. Praktyki będą trwały
od miesiąca do trzech miesięcy. Studenci

Podpisane porozumienie oznacza, że górnictwo zaczyna odbudowywać kadry

sami będą wybierać, jak długo chcą pracować
w czasie wakacji.
Profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, stwierdził, że dzięki tak
szerokiej współpracy studenci zdobędą duże
kompetencje zawodowe potrzebne na konkretnych stanowiskach pracy. – Politechnika
Śląska zawsze współpracowała z górnictwem.
Cieszy fakt, że w ten sposób będziemy kształcić wysokiej klasy specjalistów dla branży wydobywczej – powiedział rektor Politechniki
Śląskiej.
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Pieniądze za deputat

Po 10 tys. złotych dla uprawnionych
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Studenci będą mieli praktyki w czasie
całego cyklu studiów. Pierwszy rok zostanie
przeznaczony na poznanie wszystkich działów
kopalni. To pozwoli studentom zorientować
się, na czym polega specyfika pracy w każdym
dziale, jakie predyspozycje są potrzebne i w jakim stopniu konkretna praca jest satysfakcjonująca. W następnych semestrach studenci
będą odbywać praktyki zgodnie ze specjalnością, jaką wybrali na studiach.

Ostatni kryzys w górnictwie spowodował,
że zainteresowanie kształceniem na kierunkach górniczych spadło. To zjawisko dotyczy
szkół ponadgimnazjalnych i kierunków technicznych na studiach. Coraz częściej pojawiają
się informacje, że w kopalniach zaczyna brakować fachowców i młodych absolwentów
szkół, którzy mogliby zdobywać doświadczenie zawodowe. Luka pokoleniowa to jedno
z najpoważniejszych zmartwień menedżerów
górniczych.
– Podpisane porozumienie oznacza,
że górnictwo zaczyna odbudowywać kadry.
Ponieważ mamy za sobą najtrudniejszy czas,
mam nadzieję, że kopalnie znów staną się
atrakcyjnymi i stabilnymi miejscami pracy.
Rząd wysyła mocne sygnały świadczące o tym,
że mamy koncepcje na rozwój górnictwa,
planujemy inwestycje, chcemy inwestować

Rząd przeznaczy 2,4 mld złotych dla 240 tys.
rodzin emerytów górniczych. Do końca roku
z tej puli pieniędzy uprawnieni otrzymają rekompensaty za utracony deputat węglowy.
Będzie to 10 tys. złotych. Zanim pieniądze
zostaną wypłacone, trzeba między innymi
znowelizować budżet. Aby maksymalnie skrócić ścieżkę legislacyjną, zostanie wniesiony
projekt poselski z niezbędnymi zmianami.

O tej decyzji poinformowaliśmy na specjalnej konferencji prasowej. Sprawa deputatów była ważnym problemem do rozwiązania.
Ponieważ w grę wchodzi poważna kwota, nieujęta w budżecie, decyzje musiały zapaść także
na szczeblu resortu finansów i na szczeblu

całego rządu. Wicepremier Mateusz Morawiecki wielokrotnie zapewniał, że wie, jak
ważny to problem i jeżeli tylko stan finansów
pozwoli, zostanie on rozwiązany. Naciski ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego
i Grzegorza Tobiszowskiego powodowały,
że resort finansów traktował tę sprawę jako
pilną do rozwiązania. Informacja o ostatecznej
decyzji została przekazana 29 września przez
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego,
wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego i wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
– To efekt ogromnej pracy ministrów
energii i posłów Prawa i Sprawiedliwości
z Ziemi Śląskiej – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.
GRZEGORZ MATUSIAK

