Nadchodzi telewizja cyfrowa

dok. ze str. 1

Czego potrzeba do odbioru
telewizji cyfrowej?
Ustawa kompleksowo reguluje kwestie ochrony konsumentów w zakresie zakupu sprzêtu do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie s¹
zdolne do odbioru emisji cyfrowych, dlatego te¿ wszyscy,
posiadaj¹cy stare telewizory
bêd¹ musieli dokupiæ specjaln¹ przystawkê zwan¹ STB
lub dekoderem, albo wymieniæ telewizor na taki, który bêdzie umo¿liwiaæ odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.
Zarówno przystawki, jak i
telewizory powinny byæ zgodne ze standardem MPEG-4
(H.264/AVC). Dlatego te¿,
zgodnie z ustaw¹, ka¿dy obywatel dokonuj¹cy zakupu telewizora, zostanie poinformowany przez sprzedawcê,
czy dany sprzêt umo¿liwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.
Nie zabraknie informacji
Poniewa¿ zmiana sposobu nadawania sygna³u telewizyjnego dotyczy wszystkich
Polaków, ustawa reguluje
równie¿ kwestie przeprowadzenia kampanii informacyjnej, która ma uwiadomiæ i
poinformowaæ obywateli o
nadchodz¹cych zmianach.
Podmiotami zobowi¹zanymi do prowadzenia takiej
kampanii bêd¹ zarówno
nadawca publiczny Telewizja
Polska S.A., nadawcy komer-

cyjni: Telewizja Polsat S.A.,
TVN S.A., Polskie Media S.A.
oraz Telewizja Puls sp. z o.o.,
zobowi¹zani do nadawania w
swoich programach przekazów o telewizji cyfrowej jak i
minister infrastruktury.
Kampania przeprowadzona zostanie w mediach, jak
równie¿ w szczególnoci poprzez mailing do obywateli.
Ponadto Ministerstwo Infrastruktury uruchomi³o ju¿ stronê internetow¹ www.cyfryza-

cja.gov.pl, na której mo¿na
znaleæ wszystkie niezbêdne
informacje o naziemnej telewizji cyfrowej.
Teraz czeka ustawê rozpatrzenie przez Senat. Nie powinnimy siê jednak spodziewaæ jej odrzucenia, poniewa¿ w dzisiejszych czasach przejcie na nadawanie
cyfrowe niesie ze sob¹ same
korzyci i jest po prostu koniecznoci¹.
wp.pl
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Wystartowalimy 7 maja
Po Wile znów kursuj¹ statki i promy, a po Starym i
Nowym Miecie zabytkowy konny omnibus.
Wzorem lat ubieg³ych nie
zabraknie tak¿e dodatkowych
wakacyjnych atrakcji  na tory
wyjecha³ zabytkowy tramwaj,
a do ZOO i Centrum Nauki
Kopernik mo¿na dojechaæ
specjalnym autobusem linii
444.
7 maja ZTM ju¿ po raz trzeci uruchomiono linie turystyczne. Tegoroczny sezon

Nietypowe zastosowania
kuchenki mikrofalowej
Ka¿demu, kto ¿yje w biegu mikrofalówka pomaga zaoszczêdziæ cenny czas.
Wiêkszoci z nas s³u¿y zasadniczo do odgrzewania tudzie¿ rozmra¿ania produktów spo¿ywczych.
Niektórzy id¹ dalej  nauczyli siê w niej gotowaæ ca³e
zestawy obiadowe. Nie ma co
ukrywaæ, sta³a siê po¿ytecznym, kuchennym pomocnikiem, u³atwiaj¹cym nam
¿ycie. A od czasu, gdy pogromcy mitów zaprzeczyli
zgubnemu dzia³aniu fal kuchenki mikrofalowej, znaleziono dla niej te¿ sporo nowych zastosowañ. Jakich?
Zabij bakterie na g¹bce
G¹bki i szczotki kuchenne
mog¹ byæ rezerwuarami chorobotwórczych drobnoustrojów. Amerykañscy naukowcy
maj¹ na to jednak prost¹ radê.
Badacze sprawdzili, jaki jest

najskuteczniejszy sposób na
odka¿enie zmywaka kuchennego. Przez d³ugi czas sprawdzali skutecznoæ prania w
pralce i w zmywarce. Brudn¹
g¹bkê wk³adali te¿ do kuchenki mikrofalowej. Jaki jest
wynik tych dowiadczeñ?
Okazuje siê, ¿e 3 min. podgrzewania zabija a¿ 99 proc.
zarazków. Dziêki kuchence
pozbêdziemy siê bakterii, wirusów, paso¿ytniczych pierwotniaków, czyli tego, co skutecznie opiera siê próbom
usuniêcia ciep³em czy zwi¹zkami chemicznymi.
- Ludzie czêsto wk³adaj¹
g¹bki i szczotki do zmywarki.

Jeli jednak chc¹, by by³y rzeczywicie odka¿one, a nie po
prostu uprane, powinni u¿yæ
kuchenki mikrofalowej - t³umaczy³ po badaniu Gabriel
Bitton, profesor in¿ynierii rodowiskowej na University of
Florida.
Dezynfekcja kuchennych
desek
Fale kuchenki mikrofalowej
potrafi¹ usun¹æ nieprzyjemny zapach z plastikowej deski kuchennej. Wystarczy posmarowaæ deskê plasterkiem cytryny lub wod¹ okraszon¹ kilkoma kroplami bia³ego octu, a nastêpnie poddok. na str. 4

potrwa do koñca sierpnia.
28 kwietnia na stronie ZTM
zosta³a uruchomiona podstrona Warszawskich Linii
Turystycznych. Mo¿na na niej
znaleæ rozk³ady jazdy i regulamin oraz informacje (w czterech jêzykach) o wszystkich
atrakcjach, taryfie i zasadach
sprzeda¿y biletów.
W Punktach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM i taborze zosta³y
umieszczone plakaty promuj¹ce WLT.
Informacjê o liniach bêdzie
mo¿na znaleæ na monitorach
w pojazdach i na stacjach
metra, uchwytach reklamowych, na stronach internetowych urzêdów dzielnicowych,
w Punktach Informacji Turystycznej i w prasie lokalnej.
Do korzystania z tegorocznej oferty turystycznej zachêcaj¹ spoty emitowane w telewizyjnych orodkach regionalnych.
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