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Dzień Otwarty w Ekospalarni
05.10.2018

Czy wiesz, że to, co nie nadaje się do recyklingu, a krakowiane wrzucają do kosza, w Ekospalarni
zamieniane jest na prąd i energię cieplną? A wszystko w bezpieczny sposób, ze stałą kontrolą emisji.
Wiedzą o tym nawet pszczoły, które zadomowiły się na dobre w ekospalarniowej pasiece. Przekonaj
się o tym również Ty już w sobotę 6 października podczas Dnia Otwartego. Każdy, kto chciałby
zobaczyć co kryje w sobie ten nowoczesny budynek, będzie mógł z przewodnikiem przemierzyć
wnętrza ścieżki edukacyjnej. Dla najmłodszych i trochę starszych przygotowaliśmy moc atrakcji.
Zapraszamy!
Ekospalarnia mieszcząca się przy ul. Giedroycia 23 w dzielnicy XVIII Nowa Huta będzie otwarta dla
mieszkańców w dniu 6 października od godziny 10:00 do 16:00. W trakcie zorganizowanego zwiedzania z
przewodnikiem będzie można przemierzyć ścieżkę edukacyjną, przez chwilę móc śledzić działania operatora
ogromnego, kilkutonowego chwytaka czy też zajrzeć do głównej dyspozytorni, czyli „mózgu” Ekospalarni. Na
małych i troszkę starszych gości czekać będą dodatkowe atrakcje: podglądniemy sekretne życie pszczół z
naszej pasieki, zamienimy się w Młodych Chemików czy też metodą upcyklingową stworzymy energię. Dla
wszystkich będą balonowe upominki.
Rejestracja
Udział w Dniu Otwartym jest bezpłatny. Zwiedzanie Zakładu będzie jednak możliwe po wcześniejszej
rejestracji. Zwiedzanie odbywać będzie się w grupach 30-osobowych, wprowadzanych na teren zakładu co
15 minut. Samo zwiedzanie potrwa ok. 45 minut. Rejestracji na konkretną godzinę będzie można dokonać
samodzielnie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Jedna osoba będzie mogła zarezerwować
maksymalnie cztery miejsca w grupie. Uwaga - wejście z grupą z innej godziny nie będzie możliwe. Prosimy
o założenie obuwia na płaskim obcasie i wzięcie pod uwagę, że na trasie zwiedzania mogą znaleźć się
wysokie schody.
Internetowa rejestracja rusza 26 września za pośrednictwem serwisu evenea.pl
Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu przygotowaliśmy pulę wejściówek na określone godziny.
Można odebrać je osobiście od 26 września do 5 października w punkcie InfoKraków w Pawilonie
Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 2.
Bezpłatny autobus
Organizator Dnia Otwartego nie gwarantuje miejsc parkingowych na terenie samego Zakładu,
a parkowanie wzdłuż ul. Giedroycia będzie niemożliwe. Rekomendujemy zatem skorzystanie
z bezpłatnego autobusu, który przywiezie uczestników pod same drzwi Zakładu. Specjalny autobus
oznaczony napisem EKOSPALARNIA, będzie odjeżdżać co pół godziny z Placu Centralnego (róg Al.
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Andersa i Placu Centralnego "pod Zegarem").
Godziny odjazdu bezpłatnego autobusu z Placu Centralnego w kierunku Ekospalarni: 9:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00. Czas przejazdu to ok. 15 minut, co prosimy
uwzględnić w przypadku planowania dojazdu na określoną godzinę zwiedzania.
Godziny odjazdu bezpłatnego autobusu z Ekospalarni na przystanek na Pl. Centralnym: 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 oraz 16:40 dla gości ostatniej wycieczki z
godz.15:30.
***
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów jest największą inwestycją Krakowa z udziałem środków
unijnych. Stanowi on ostatnie ogniwo nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Jest w stanie
przekształcić 220 tys. ton odpadów komunalnych rocznie i wyprodukować z nich energię elektryczną w ilości
odpowiadającej rocznemu zużyciu przez miejskie tramwaje oraz energię cieplną odpowiadającą
zapotrzebowaniu co dziesiątego mieszkańca naszego miasta. Ekospalarnia jest przy tym obiektem
bezpiecznym dla ludzi i środowiska, spełniającym restrykcyjne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń.
Przekształcane są w niej odpady pochodzące tylko i wyłącznie z terenu Gminy Miejskiej Kraków.
***
Rejestracja na zwiedzanie Ekospalarni jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
„Warunków uczestnictwa w zwiedzaniu Ekospalarni podczas "Dnia Otwartego”.

www.khk.krakow.pl

2/2

