Kolejna tragedia w ukraińskiej kopalni im.Zasiadki
Bardzo złe informacje napływają od rana z Donbasu i z kopalni im. Zasiadki, o której słyszymy niestety nie pierwszy raz. Dzisiaj o godz. 4.20 czasu polskiego doszło tam najprawdopodobniej do wybuchu metanu. Nie pierwszy raz skala tragedii w tej kopalni może być ogromna.
Pierwsze informacje napływające z agencji mówiły dzisiaj o przynajmniej 30 ofiarach śmiertelnych. Inne – o nawet 77 (być może wynika to z tego, że do południa los 47 górników wciąż nie był znany). Kopalnia Zasiadki znajduje się na terenach walk rosyjsko-ukraińskich, dlatego chaos informacyjny w tej sprawie będzie narastał. Do południa w wiadomościach BBC mogliśmy usłyszeć, że ratownicy nawet nie dotarli jeszcze na bezpośrednie miejsce katastrofy. Z kolei Russia Today informowała o potwierdzonej jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu rannych.
Jaka jest naprawdę skala katastrofy – dowiemy się najwcześniej za kilka, a może kilkanaście godzin. Zwłaszcza, że według części źródeł na dole, w momencie wypadku, było 207 górników, zaś według innych mniej.
Kopalnia Zasiadki jest jedną z niebezpieczniejszych na Ukrainie. Rok po naszej tragedii w Halembie doszło tam do najstraszniejszego górniczego wypadku w historii niepodległej Ukrainy. W wyniku wybuchu metanu zginęło ponad stu (!!!) górników (gdy doszło do wybuchu pod ziemią w rejonie katastrofy znajdowało się ponad 450 osób). Dramatyczna akcja ratunkowa trwała wiele godzin. Wydawało się, że po tej tragedii kopalnia Zasiadki nie będzie dalej funkcjonować. Stało się jednak inaczej. W wyjaśnianiu przyczyn katastrofy z 2007 r. brała udział kilkunastoosobowa grupa polskich ekspertów pod przewodnictwem ówczesnego szefa Wyższego Urzędu Górniczego – Piotra Buchwalda.
W ubiegłym roku dramatyczne wieści o górnikach odciętych od świata na dole z powodu awarii zasilania skończyły się na szczęście happy endem – wszystkich udało się uratować. I choć podnoszono temat ogromnego zagrożenia prowadzenia działalności górniczej na terenie objętym działaniami wojennymi – kopalnia fedrowała nadal, bez względu na bezpieczeństwo jej załogi. W styczniu WUG również informował o problemach w kopalni im. Zasiadki:
„Niemal 500 górników zostało uwięzionych pod ziemią w poniedziałek 26 stycznia br. w kopalni węgla kamiennego im. Zasiadki zlokalizowanej w pobliżu Doniecka po tym, jak kopalnia została odcięta od zasilania w związku z ostrzałem zlokalizowanej w pobliżu elektrowni.Ponad 100 górników ewakuowano na powierzchnię. Do tej pory nie wiadomo ilu z 496 osób zostało rannych. Przerwa w dostawie energii z powodu walk miała miejsce w tej kopalni również 12 stycznia br. Pod ziemią pracowało wtedy 390 górników”.
Na razie nie wiadomo, czy w akcji ratunkowej będą brać udział polscy ratownicy górniczy, którzy często włączają się w taką pomoc międzynarodową. – Jak na razie nikt nas o to nie prosił – powiedziała mi Monika Konwerska, rzeczniczka Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
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