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KHW SA. Jubileusz dwudziestolecia

Wspólne dobro
Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor
Skworc i księża z parafii, w których są kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, odprawili 29 czerwca w Archikatedrze Chrystusa
Króla w Katowicach mszę koncelebrowaną
z okazji jubileuszu 20-lecia KHW.

Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc.
– Jesteśmy wspólnotą pracy, ale także – jak
widać – wspólnotą modlitwy. Mocy wspólnej
modlitwy doświadczamy w 20-lecie KHW.
Na ołtarzu pierwszego śląskiego kościoła, tej

katedry położonej na węglu, składamy dziękczynienie za całe dobro dwudziestolecia.
Mimo znanych wam zagrożeń są podstawy
do optymizmu. KHW ma zgrany i odważny
zespół pracowniczy, a związki zawodowe
potrafią współuczestniczyć w przygotowaniu
trudnych zmian, które wiążą się z łączeniem
kopalń, tworzeniem Centrum Usług Wspólnych czy Centrum Usług Górniczych. Holding ma bardzo dobrą kadrę inżynieryjno-techniczną i zarząd. Ufam, że KHW otrzyma
należne mu wsparcie również ze strony

rządowej i Unii Europejskiej w postaci odpowiednio roztropnie ukształtowanej strategii energetycznej. Wszystkie te przesłanki
wspierają naszą nadzieję, że KHW przetrwa
bez likwidacji kopalń i zwolnień załogi, wraz
z towarzyszącymi temu skutkami społecznymi, takimi jak pijaństwo, uzależnienia, rozpad
rodzin, ubożenie, przestępczość i wykluczenie społeczne. KHW to wspólne dobro dla
Katowic i dla Śląska, o które trzeba dbać.
Górnicy modlili się za papieża, arcybiskupa, za ojczyznę, za wszystkich pracowników
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Nowy Górnik

W Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach górnicy z KHW spotkali się na uroczystej mszy św.

górnictwa, szczególnie pracowników KHW.
Górnicza modlitwa została także poświęcona górnikom, którzy stracili zdrowie i życie
w wypadkach.
Msza Górnicza skomponowana przez
Andrzeja Markę w wykonaniu chóru im.
Norberta Grzegorza Kroczka z Zabrza oraz
orkiestry symfonicznej Katowickiego Holdingu Węglowego pod batutą Grzegorza Mierzwińskiego była wspaniałą oprawą uroczystości
w katowickiej archikatedrze.
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Jubileuszowy piknik

KHW to wspólne dobro dla Katowic i dla Śląska

Z okazji jubileuszu 20-lecia KHW w ośrodku Klubu Sportowego Rozwój przy ul. Zgody, znajdującym się przy
kopalni Wujek, na pikniku sportowo-rekreacyjnym spotkali się górnicy i ich rodziny. Drużyny piłkarskie
rywalizowały w Wielkim Holdingowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KHW.

