Data wydruku
09.01.2023

Aktualności

12.12.2022

KHK S.A. Liderem 3W
Kapituła II Kongresu 3W: Woda, Wodór, Węgiel przyznała Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A.
nagrodę Lidera 3W w kategorii administracja publiczna.
więcej

25.11.2022

Krakowski Holding Komunalny wśród najlepszych w Polsce
W corocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Krakowski Holding Komunalny SA znalazł się wśród
największych przedsiębiorstw w Polsce. Ranking obejmujący również grupy kapitałowe, zatytułowany „Lista
500” to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień publikowanych nieprzerwanie od 1999 roku.
więcej
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16.11.2022

KHK na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości
14-15 listopada pod hasłem „Rozwój-nowoczesność-przyszłość” odbył się Polski Kongres
Przedsiębiorczości. To już 9. edycja tego wydarzenia.
więcej

20.10.2022

Porozumienie KHK S.A. z Uniwersytetem Jagiellońskim
19 października w podpisano porozumienie pomiędzy Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. a
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w sprawie przystąpienia uczelni do Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej.
więcej
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12.10.2022

Głosujmy w Budżecie Obywatelskim!
Do 14 października można głosować na projekty zgłoszone w IX edycji budżetu obywatelskiego.
Mieszkańcy mają już niewiele czasu aby wybrać najciekawsze projekty miejskie i dzielnicowe.
więcej

11.10.2022

Oszuści podszywają się pod Ekospalarnię
W ostatnim czasie w Internecie zaobserwować można wiele przypadków prób wyłudzeń na tzw.
„inwestycje”. Tym razem cyberprzestępcy w celu uwiarygodnienia swoich zamierzeń bezprawnie
wykorzystali logotyp oraz zdjęcie przedstawiające Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w
Krakowie.
więcej

10.10.2022

5. Dzień Otwarty Ekospalarni za nami!
Pierwszy raz od rozpoczęcia pandemii COVID-19 zaprosiliśmy Krakowian do Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów. Blisko 1000 osób odwiedziło budynek naszego zakładu – najmłodsi i nieco starsi
przemierzyli z nami ścieżkę edukacyjną i zapoznali się procesem powstawania ciepła i prądu z odpadów.
Pogoda i nastroje dopisały!
więcej
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28.09.2022

Zapraszamy na Dzień Otwarty Ekospalarni
W sobotę, 8 października już po raz piąty wspólnie będziemy odkrywać tajemnice Ekospalarni Kraków! Na
wydarzenie obowiązuje rejestracja - od piątku 30 września będzie można rejestrować się poprzez stronę
evenea.pl
więcej

26.09.2022

KHK SA pozyska samochody zeroemisyjne dla instytucji miejskich
Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych każda gmina powyżej 50 tys. mieszkańców
jest zobowiązana do wprowadzenia pojazdów elektrycznych do flot urzędów i jednostek samorządowych w
ilości 10%.
14 września został ogłoszony przetarg na najem 96 sztuk samochodów elektrycznych na okres 3 lat dla
instytucji i jednostek Gminy Miejskiej Kraków. Liderem grupy zakupowej jest Krakowski Holding Komunalny
SA.
więcej

www.khk.krakow.pl

4/5

Data wydruku
09.01.2023

23.09.2022

Posiedzenie europejskich liderów lokalnych przedsiębiorstw
energetycznych w Krakowie
Po niespełna roku od przystąpienia KHK S.A. do Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Energetycznych
CEDEC, 23 września br. Kraków stał się miejscem spotkania tego międzynarodowego zespołu. Jednym z
wiodących tematów posiedzenia był kryzys energetyczny, zaostrzony przez wojnę na Ukrainie i
ukształtowany przez gwałtownie rosnące ceny.
więcej
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