53 lata mijają od największej katastrofy w historii polskiego górnictwa – pożar, który 28 sierpnia 1958 roku
wybuchł w kopalni Makoszowy pochłonął życie 72 osób

Śmierć przyszła nocą...
Dramat rozegrał się około godziny 1
w nocy na poziomie 300 metrów. Podczas cięcia palnikiem acetylenowym
zapaliła się najpierw drewniana obudowa
przekopu, a później węgiel. Ogień szybko
objął cały przekop, a wytwarzające się
gazy i dymy przedostawały się do innych
pokładów.
- Krytyczny moment nadszedł
godzinę od wybuchu pożaru,
gdy dym dostał się do oddziałów wydobywczych – mówił podczas kolejnej rocznicy
tamtych wydarzeń, dyrektor
kopalni Sośnica-Makoszowy,
Roman Walter.

chała prezes Kompanii Węglowej Joanna Strzelec-Łobodzińska. W uroczystościach wzięły
udział rodziny zmarłych.
- My byliśmy jeszcze na wakacjach, ale ojciec musiał wrócić
wcześniej, bo nie dostał tyle
urlopu. Los chciał, że stało
się to na jego zmianie. Był w
grupie 42 górników, którzy zginęli na poziomie 175 metrów
– wspomina feralne wydarzenia z sierpnia 58. roku Roman
Rzemek, syn jednego z górników, któremu nie dane było
wrócić z tamtej szychty.

Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zmarłych górników złożyła prezydent miasta,
Małgorzata Mańka – Szulik.
Pomnik, który przypomina o
tragedii sprzed ponad pół wieku odsłonięto przed trzema
laty.
- To miejsce nigdy nie pozwoli
nam zapomnieć, o tej niewyobrażalnej tragedii, w której
ceną były dziesiątki ludzkich
istnień – podkreśliła Małgorzata Mańka – Szulik.

Górnicy oddali hołd zmarłym w katastrofie kolegom
nut. W konsekwencji 42 górników uległo śmiertelnemu
zaczadzeniu. Wszczęte po katastrofie śledztwo wykazało,
że górnicy, którzy znaleźli się
w niebezpiecznym obszarze
otrzymali telefoniczne polecenie pozostania w zadymionym
odcinku i oczekiwania na ratowników. Tymczasem służby

W strefie bezpośredniego zagrożenia znalazło się wtedy
337 górników. Około 90 pracujących na dole górników w
trakcie ucieczki natrafiła na
bardzo zadymiony odcinek.
Górników wyposażono w pochłaniacze, ale ich wydolność
była ograniczona do 20 mi-

W rocznicę tragedii w kopalni
Makoszowy do Zabrza przyje-

ratownicze przybyły dopiero
po kilku godzinach. Władzom
partyjnym i ówczesnej służbie
bezpieczeństwa zależało, aby
wiele szczegółów ze śledztwa
nie wyszło na jaw. Do tej pory
nie wiadomo np. kto wydał
górnikom polecenie pozostania w zadymionym odcinku. Z
dokumentów ujawnionych już

Spotkanie
z Jerzym Buzkiem
Na otwarte spotkanie z
przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego, Jerzym Buzkiem zapraszają
poseł Andrzej Gałażewski
i Piotr Szczęśniak, przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci“
Gliwice.
Tematem spotkania bę-
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Poseł PO, Tomasz Głogowski
funduje tygodniowy pobyt w Mielnie!

Spotkanie odbędzie się
1 września, o godzinie
13.30 w Galerii GZUT (dawne Muzeum Odlewnictwa
Artystycznego) w Gliwicach,
ul. Robotnicza 2.
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Z raportu sporządzonego po
zakończeniu śledztwa dowiadujemy się m.in., że spawacz,
który zaprószył ogień nie za-

chował podczas pracy zasad
bezpieczeństwa – przed rozpoczęciem cięcia szyny powinien
był oblać drewnianą obudowę
wodą, posypać pyłem kamiennym i rozstawić osłony z blachy. Nadzorujący go sztygar
nie miał z kolei wymaganych
szkoleń z zakresu BHP.
(mar)

Uwaga! Konkurs!

dzie Rola Parlamentu Europejskiego w polskiej prezydencji.

.

po wielu latach można było
dowiedzieć się, że szef ratowników dopuścił do kierowania
akcją osoby z Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

.

Wróciliście z urlopu i macie
fajne zdjęcia z minionych wakacji? W takim razie wyślijcie
najbardziej waszym zdaniem,
interesującą fotkę
o dowolnej tematyce. Na autora najciekawszego zdjęcia będzie czekał
tygodniowy
pobyt
dla dwóch osób w
ośrodku Baltivia w
Mielnie, do wykorzystania w dowolnym
terminie do czerwca
2012.

Wyślij zdjęcie
z wakacji i...
wyjedź nad
morze

Nadesłane zdjęcia

Zdjęcia
należy przesyłać
na adres mailowy:

mkrol@gazeta-miejska.pl

do 30 września.

będzie
oceniała
kapituła konkursowa po przewodnictwem fundatora, posła
Tomasza Głogowskiego.

