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Aktualności

28.06.2017

Pierwsza edycja Akademii Młodego Krakowianina za nami!
Wielkim finałem w Parku Jordana zakończyła się pierwsza edycja Akademii Młodego Krakowianina. Około
500 dzieci z krakowskich szkół podstawowych uczyło się i bawiło podczas plenerowej imprezy, którą
przygotowały dla nich spółki i jednostki miejskie. Jedną z najpopularniejszych wśród dzieci atrakcji była gra
przygotowana przez pracowników krakowskiej Ekospalarni.
więcej

22.06.2017

KHK S.A. patronem honorowym projektu Czyste Tatry!
- Z Czystymi Tatrami łączy nas przede wszystkim przyświecająca tej akcji idea – edukacja ekologiczna i
chęć, byśmy żyli w czystym środowisku. Krakowska Ekospalarnia jest ostatnim ogniwem na drodze
odpadów komunalnych w Krakowie, jednak jednym z naszych bardzo ważnych działań jest też edukacja
ekologiczna.
więcej
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19.06.2017

Budżet obywatelski - warto głosować!
Nasadzenia drzew i krzewów pyłochwytnych, budki lęgowe dla ptaków, siłownie na wolnym powietrzu,
ogrody społeczne i parki sąsiedzkie w dzielnicach, wypożyczalnie rowerów cargo – to tylko niektóre projekty
zgłoszone w tegorocznej, czwartej już edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosować można od 17 do
30 czerwca.
więcej

08.06.2017

Krakowska Ekospalarnia działa już rok!
Krakowska Ekospalarnia ma już za sobą pierwszy rok bezproblemowej pracy! Jest pierwszym polskim
zakładem termicznego przekształcania odpadów z tzw. zielonymi certyfikatami. Zakład pracuje pełną parą –
przekształca odpady komunalne z terenu Krakowa w energię elektryczną i cieplną. Właśnie minął rok
eksploatacji zakładu przez Krakowski Holding Komunalny S.A. i zgodnie z planem przeprowadziliśmy
przegląd techniczny Ekospalarni, który był okazją do wielu pozytywnych podsumowań.
więcej
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25.05.2017

PROCHEM S.A. nagrodzony za dokumentację projektową Ekospalarni
Firma PROCHEM S.A. otrzymała nagrodę „Projekt Inżynierski Roku 2017” za opracowanie dokumentacji
projektowej Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Izba
Projektowania Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
więcej

24.04.2017

Już po raz dziewiętnasty Kraków świętował Światowy Dzień Ziemi.
Z tej okazji 21 i 22 kwietnia została zorganizowana w Alei Róż Wystawa Ekologiczna, której towarzyszyły
występy artystyczne dzieci z krakowskich szkół, przedszkoli i domów kultury. W rozstawionych namiotach,
krakowskie spółki komunalne i jednostki miejskie zaprezentowały prowadzone przez siebie inwestycje na
rzecz środowiska. Dla przybyłych licznie dzieci czekały warsztaty ekologiczne, gry, zabawy i konkursy, a
dla dorosłych - punkty informacyjne.
więcej
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22.02.2017

Ekospalarnia nominowana do Europejskiej Nagrody Architektonicznej
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) jest jednym z 10 polskich
budynków nominowanych w tegorocznej edycji tej prestiżowej, Europejskiej Nagrody Architektonicznej im.
Miesa van der Rohe. Sama nominacja jest dużym sukcesem i cieszy tym bardziej, że rzadko przy
przyznawaniu tego typu nagród bierze się pod uwagę obiekty przemysłowe.
więcej

09.02.2017

Krakowska Ekospalarnia jako pierwsza w kraju z zielonym certyfikatem
Część energii wytworzonej w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarni)
jest energią zieloną! 9 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Krakowskiego
Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego
źródła energii – tzw. zielone certyfikaty. Krakowska Ekospalarnia, której właścicielem i operatorem jest KHK
S.A., otrzymała je jako pierwszy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów.
więcej
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10.12.2016

#ekospalarniainstameet – Ekospalarnia Kraków InstaMeet
W ostatnią sobotę, 10 grudnia, w Ekospalarni Kraków odbyło się spotkanie użytkowników Instagramu,
bardzo popularnej mobilnej aplikacji i jednocześnie serwisu społecznościowego, z pomocą którego można
nadać zdjęciom oryginalny styl poprzez dostępne w aplikacji filtry. 40 osób ze smartfonami w dłoniach
eksplorowało niedostępne na co dzień zakamarki Ekospalarni.
więcej

24.11.2016

Ćwiczenia straży pożarnej
80 strażaków i 20 zastępów pożarniczych uczestniczyło 24 listopada w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na
terenie Ekospalarni w Krakowie. Ćwiczenia prowadzone były w związku z realizacją „Planu ćwiczeń
oddziałów i pododdziałów MBO na rok 2016 dla województwa małopolskiego pod nazwą „SPALARNIA 2016” i
miały na celu praktyczne skoordynowanie działań służb mundurowych w warunkach awaryjnych na
ewentualność powstania zagrożenia.
więcej
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