Data wydruku
08.01.2023

Aktualności

21.09.2022

Sala sensoryczna w szkole w Kościelnikach otwarta
20 września odbyło się oddanie do użytku sali sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 141 w Kościelnikach.
Nowohucka placówka wzbogaciła się o urządzenia tworzące kompleksowy system terapeutyczny
stosowany wobec dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi, zaburzeniami mowy i trudnościami w nauce
szkolnej.
więcej

14.09.2022

Energia z odpadów najbardziej stabilna na rynku
Energia cieplna z odpadów ma coraz większe znaczenie. W dobie ogromnych wzrostów cen energii z paliw
kopalnych ciepło z Ekospalarni ma niezaprzeczalne zalety zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.
więcej
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W Ekospalarni Kraków trwa przegląd techniczny
W Ekospalarni trwa coroczny, obowiązkowy, planowy przegląd techniczny instalacji. Obejmuje wszystkie
istotne elementy zakładu, sprawdzane i wymieniane są części eksploatacyjne oraz szybkozużywające się.
Dzięki dokładnemu i sprawnemu przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac instalacja będzie gotowa do
stabilnego funkcjonowania przez kolejne ponad osiem tysięcy godzin.
więcej

06.09.2022

Usługi komunalne w opiniach mieszkańców Krakowa – ruszają badania
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa – to zakres merytoryczny badań
społecznych, które już po raz 22. zostaną przeprowadzone na zlecenie Krakowskiego Holdingu
Komunalnego S.A. Głównym celem badania jest poznanie opinii mieszkańców Krakowa na temat jakości
usług świadczonych przez spółki miejskie. Ankieterzy Biura Badań Społecznych Obserwator zapukają do
drzwi krakowian już w najbliższych dniach.
więcej
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Trwa budowa instalacji odzysku ciepła ze spalin
Krakowska Ekospalarnia będzie produkować więcej energii cieplnej i elektrycznej nie zwiększając ilości
spalanych odpadów. Instalacja odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów to mniej emisji CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i duża oszczędność wody.
Inwestycja powstaje ze środków własnych oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 19 794 270 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 33
mln zł.
więcej

02.09.2022

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu z Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (FSE/
TS-64-0009/2022).
Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu z Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów w Krakowie (FSE/TS-64-0009/2022).
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na zakup złomu w okresie
01.10.2022 - 31.03.2022 r. odzyskanego w procesie spalania odpadów komunalnych w Zakładzie
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO) zlokalizowanym przy ul. Giedroycia 23.
SZCZEGÓŁY.
więcej
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01.08.2022

5 milionów powodów by być razem
Rok 2021 w podatkowej grupie kapitałowej KHK SA minął pod znakiem prawie 5 mln zł efektu podatkowego.
Tak duże oszczędności podatkowe możliwe są dzięki wspólnemu rozliczaniu podatku przez spółki
komunalne należące do holdingu.
więcej

10.06.2022

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu z Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (FSE/
TS-64-0009/2022).
Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zakup złomu z Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów w Krakowie (FSE/TS-64-0009/2022).
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na zakup złomu w okresie
01.10.2022 - 31.03.2022 r. odzyskanego w procesie spalania odpadów komunalnych w Zakładzie
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO) zlokalizowanym przy ul. Giedroycia 23.
SZCZEGÓŁY.
więcej
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Zespół Cheerleaders obchodzi 20-lecie
W pierwszy czerwcowy weekend w Nowej Hucie odbyły się zawody International Cheerleading
Championship in Krakow Polish Grand Prix. Wydarzeniu towarzyszyły obchody 20-lecia zespołu
Cheerleaders Kraków MDK im. J. Korczaka. Partnerem przedsięwzięcia był Krakowski Holding Komunalny
SA, który został uhonorowany specjalną statuetką przyjaciela zespołu. W imieniu spółki odebrał ją Marcin
Kandefer, członek Zarządu KHK SA.
więcej

29.04.2022

O gospodarce o obiegu zamkniętym w Ekospalarni Kraków
Wdrażanie i monitorowanie modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym – to tytuł Otwartych
Warsztatów Innowacji, które odbyły się w Ekospalarni Kraków. Organizatorami przedsięwzięcia byli:
CircLean – Europejska Sieć Przedsiębiorstw na Rzecz Symbiozy Przemysłowej, Krakowski Holding
Komunalny SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA IATI oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią Polskiej Akademii Nauk.
więcej
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