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Orkiestra Symfoniczna KHW SA KWK Murcki-Staszic

Msza Górnicza
na XX-lecie KHW SA

Orkiestra dęta powstała w 1971 r. z inicjatywy Bolesława Poloka i Anzelma Siwca,
jej pierwszego dyrygenta. W skład zespołu
weszli muzycy amatorzy pracujący w kopalni.
Orkiestra koncertowała z okazji rocznic i świąt
państwowych, uroczystości kopalnianych. Jeździła po kraju z przedstawicielami kopalni
i prowadziła nabór do pracy. W Barbórkę
maszerowała przez osiedle Giszowiec w mundurach górniczych i grała mieszkańcom pobudkę. Orkiestra nadal reprezentuje Katowicki
Holding Węglowy i kopalnię Murcki-Staszic,

rekl a m a

towarzyszy imprezom kulturalnym i rozrywkowym, jubileuszom, mszom i uświetnia uroczystości państwowe, barbórkowe. Poza tym
współpracuje z artystami scen światowych,

z którymi realizuje nagrania płytowe i koncerty. Orkiestra istnieje od 42 lat. Grzegorz
Mierzwiński jest jej piątym dyrygentem.
l
archiwum orkiestry

Katowicki Holding Węglowy obchodzi jubileusz dwudziestolecia. Na tę okazję Orkiestra Symfoniczna KHW SA KWK Murcki-Staszic przygotowuje Mszę Górniczą. Orkiestra
przygotowuje się także do specjalnego nagrania z okazji jubileuszu KHW SA i dwusetnych urodzin G. Verdiego. Na płycie znajdą
się m.in. fragmenty opery Rigoletto Verdiego
w wykonaniu V. Schirrmachera, Agaty Kobierskiej, Dariny Petkowej. Grzegorz Mierzwiński,
dyrygent i twórca sławy orkiestry, obchodzi
20-lecie pracy z orkiestrą.

Orkiestra dęta powstała w 1971 r.
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W dniu 13 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Katowicki
Holding Węglowy SA. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe KHW SA za rok
2012 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KHW SA za rok 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło
także absolutorium członkom zarządu i rady
nadzorczej spółki za rok 2012.

Z dniem tym rozpoczął działanie zarząd
spółki VIII kadencji w składzie: Roman Łój –
prezes zarządu, Robert Łaskuda – wiceprezes
zarządu ds. produkcji, Artur Trzeciakowski –
wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów,
Tadeusz Skotnicki – wiceprezes zarządu ds.
pracy, Mariusz Korzeniowski – wiceprezes
zarządu ds. handlowo-rynkowych.
Jednocześnie pracę w zarządzie KHW
SA zakończyli panowie: Mariusz Wilkosz,
wiceprezes ds. produkcji, i Waldemar Mróz,
wiceprezes ds. pracy w zarządzie VII kadencji.
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