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»»Sponsorzy 12 Festynu Rodzinnego na Targówku Fabrycznym
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Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
Procter & Gamble
Eurest
Kiwanis Klub Warszawa
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Ogród Smaków
Infopomiar Sklep Geodezyjny Hubert Soluch
Markbud Marek Sójka
Delta Glas Anna i Krzysztof Zawada
Sklep Marcin Sekuła
Sklep Grażyna i Kazimierz Kwiatkowscy
Jacek Wiśniewski

Zarząd Osiedla Targówek Fabryczny składa szczególne podziękowania Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 34
Mieczysławowi Pietruchowi i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 58 Danucie Jeziorkowskiej gospodarzom terenu
corocznego Festynu Rodzinnego.
Dziękujemy również członkom Rady Osiedla Targówek Fabryczny i ich rodzinom za ogromną pomoc i zaangażowanie w przedsięwzięcie.

»»Wizyta studyjna –Sztokholm
Rada Społeczna ds. ZUSOKu pod koniec maja br. zorganizowała wizytę studyjną mająca na celu zapoznanie się
z funkcjonowaniem nowoczesnej spalarni oraz z systemem
segregacji śmieci w Sztokholmie – Zielonej Stolicy Europy
Pierwsza część wizyty odbyła się w urzędzie miasta
Sztokholm w Wydziale Technicznym Biura ds. Transportu
i Komunikacji, a następnie w elektrociepłowni Högdalen
WtE CHP.
Elektrociepłownia Högdalen należąca do koncernu Fortum jest jedną z najnowocześniejszych spalarni odpadów
na świecie, a zarazem największą w Europie.
W Högdalen odpady ze Sztokholmu są przetwarzane na
pożyteczną energię, która zapewnia mieszkańcom stolicy
Szwecji ciepło sieciowe i energię elektryczną. Zakład produkuje 1700 GWh ciepła i 450 GWh energii elektrycznej
rocznie, zasilając w ciepło południową sieć ciepłowniczą
Sztokholmu.

Centralnym punktem elektrociepłowni (ze względu na
produkcję ciepła i energii nie używa się nazwy spalarni śmieci) jest dyspozytornia, z której sterowane są procesy spalania
i oczyszczania spalin, dopilnowywany jest odbiór ciepła przez
klientów i kontrola wszystkich wymagań ekologicznych.
Elektrociepłownia Högdalen składa się z dwóch bloków:
jednego dla odpadów domowych (komunalnych) i drugiego dla odpadów przemysłowych. Odpady domowe,
które przez mieszkańców Szwecji są bardzo rygorystycznie
segregowane w gospodarstwach domowych (na ulicach
widoczne liczne pojemniki do segregacji w ilości nawet i po
7 sztuk) są spalane w czterech kotłach rusztowych o całkowitej mocy 171 MW (kilkukrotnie większa niż ZUSOK),
a odpady przemysłowe o mocy 92 MW. Park maszynowy
elektrociepłowni obejmuje również super nowoczesne
wyposażenie do oczyszczania gazów spalinowych, dwie
turbiny parowe i kocioł olejowy stanowiących rezerwę na
wypadek bardzo silnych mrozów. Zasilana ciepłem sieć
rurociągów liczy ponad 800 km rur.

Ciekawostką jest, że na terenie zakładu znajduje się
stołówka z tarasem, a praca elektrociepłowni (fetor przywożonych odpadów) nie zakłóca spożywaniu posiłków.
W zasobniku paliwo (śmieci) poddawane jest obróbce za
pomocą dźwigów suwnicowych i dostarczane na tzw stół
podający, który dozuje w zależności od zapotrzebowania
na moc ilość odpadów.
Po całkowitym wypaleniu materiału, żużel, po wygaszeniu podawany jest do zasobnika, a następnie wywożony
na składowisko odpadów, gdzie poddaje się go procesowi
recyklingu. Metalowy złom oddzielany jest za pomocą
separatora magnetycznego, a pozostałości zastępują materiał dziewiczy do zasypywania odpadów i budowy dróg
na terenie składowiska odpadów.

Fot.: Elektrociepłownia Högdalen

Żeby wykorzystać moce przerobowe codziennie do
Högdalen przyjeżdża 200 pełnych 15 tonowych śmieciarek
z odpadami domowymi i przemysłowymi, które stają się
paliwem dla kotłów (mieszkańcy Sztokholmu dostarczają
rocznie 230 tys. ton odpadów domowych).
Samochody, dojeżdżając rozbudowaną siecią obwodnic
i autostrad nie powodując korków komunikacyjnych,
zrzucają odpady do dużego zasobnika, który znajduje się
w ogromnym bunkrze. W powietrzu bunkra utrzymywane
jest małe podciśnienie tak aby odory nie wydostawały się
na zewnątrz.

Fot.: Turbina elektryczna.
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Fot.: Wnętrze kotła.

Korpus paleniska wykonany jest z rur, w których woda
z kotła ulega odparowaniu na skutek działania ciepła
z procesu spalania. Gorące gazy spalinowe dodatkowo
schładzane w chłodnicy, a następnie powtórnie rozgrzane
w rozgrzewaczach podawane są do głównych przewodów
parowych, gdzie napędzają turbiny produkując energię

Fot.: Bunkier.
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elektryczną. Za pośrednictwem kondensatorów turbiny
oddają swoje ciepło do sieci ciepłowniczej. Podgrzana
woda przesyłana jest do ogrzewania mieszkań i lokali
przemysłowych.
Powrotna schłodzona woda z sieci ciepłowniczej jest
zawracana do elektrociepłowni w celu kolejnego wykorzystania.
Producenci odpadów otrzymują w ten sposób energię
ze swoich odpadów, a obieg ulega zamknięciu.
Gazy spalinowe po częściowym schłodzeniu poddawane są do instalacji oczyszczających. Pierwszy stopień
oczyszczania to elektrofiltry, a następnie dwustopniowe
oczyszczacze mokre. Dodatkową energię przekazywaną
do sieci ciepłowniczej uzyskuje się poprzez wykroplenie
energii zgromadzonej w parze wodnej zawartej w gazach
spalinowych.
W elektrociepłowni jest sześć kotłów, cztery zasilane
odpadami domowymi, jeden opalany bio-olejem, oraz
jeden opalany odpadami przemysłowymi (przesortowane
i rozdrobnione kawałki papieru, drewna i tworzyw sztucznych) , jako oddzielna linia produkcyjna.
Wg prawa szwedzkiego odpady przemysłowe należą
do producenta i na nim spoczywa odpowiedzialność za
gospodarkę odpadami (skupowane są ponownie wykorzystywane lub podlegają utylizacji).

Fot.: Pojemniki do segregacji śmieci.

Wymagania odnośnie oczyszczania spalin przy spalaniu odpadów są bardzo ostre zarówno w prawodawstwie
szwedzkim jak i europejskim. W kominie prowadzony
jest ciągły pomiar emisji, który monitorowany jest z dyspozytorni.
Wszystkie linie produkcyjne w Elektrociepłowni Högdalen z dużym zapasem spełniają wymagania odnośnie
emisji.
Nad całością prac w Elektrociepłowni Högdalen czuwa
około 100 pracowników, którzy dopilnowują aby odpady
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z regionu sztokholmskiego były utylizowane w sposób
ekologiczny i wracały do mieszkańców miasta w uszlachetnionej postaci jako energia elektryczna i cieplna.
Miejmy nadzieję, że nowo powstały w przyszłości ZUSOK weźmie za wzorce nowoczesny zakład jakim jest Elektrociepłownia Högdalen w Szwecji, ale również i mieszkańcy (nie tylko Warszawy) i służby oczyszczania miasta
poważniej potraktują segregację i utylizację wytwarzanych
odpadów. Na dzień dzisiejszy w dziecinie wykorzystania
odpadów domowych i przemysłowych jesteśmy bardzo
daleko za Szwecją.

»»Utoniemy w śmieciach
Rozbudowa przedsiębiorstwa miała być zakończona do
2015 roku - jeszcze w lutym zapowiadali urzędnicy. Tymczasem już wiadomo, że inwestycja ma szansę na realizację
dopiero w 2018 roku.
Spalarnia działa przy ul. Gwarków na Targówku Fabrycznym od 2000 roku. Obecnie utylizuje tylko 10%
wszystkich produkowanych w stolicy śmieci, czyli zaledwie
70 tys. ton. Reszta trafia na wysypiska, które są już przepełnione i niedługo zostaną zamknięte, ponieważ nie spełniają
surowych europejskich norm. W 2009 roku miasto podjęło
decyzję o rozbudowie zakładu - po modernizacji spalarnia
mogłaby utylizować ponad 300 ton śmieci rocznie. To i tak
za mało, bo Warszawa produkuje rocznie ok. 800 tys. ton
odpadów. Jednak od pewnego czasu przyszłość zakładu jest
ciągle niejasna, a plany związane z modernizacją zmieniają
się z miesiąca na miesiąc. Początkowo rozbudowa spalarni
miała być finansowana przez miasto, potem z funduszy
unijnych, a następnie z funduszy prywatnego inwestora.
Ostatecznie, po kalkulacjach urzędników, którzy stwierdzili, że spalarnia to dochodowy interes, ratusz odrzucił ideę
budowy spalarni w partnerstwie publiczno-prywatnym,
którą poważnie rozważał na początku grudnia. Podjęto
decyzję: spalarnię sfinansuje miasto z własnych pieniędzy.
Rozbudowa spalarni miała rozpocząć się już w 2012
roku, a zakończyć w 2015. Koszt prac to około 700 mln
zł. Już wiadomo, że finanse własne ratusza nie wystarczą
na tak dużą inwestycję, dlatego urzędnicy zapowiedzieli,
że na rozbudowę spalarni miasto zaciągnie kredyt. Tymczasem okazuje się, że nie ma szans na otwarcie spalarni
w 2018 roku. - Nie ma nawet jeszcze decyzji środowiskowej, a trzeba się liczyć z protestami ekologów. To może
trwać latami - twierdzą urzędnicy ze stołecznego ratusza.
Tymczasem już za około dwa lata stołecznych odpadów
nie będzie ani gdzie wywozić, ani gdzie spalać. Jedyne
podwarszawskie wysypisko w Łubnej zostało w kwietniu
zamknięte, a nowe, które planowano wybudować w Zielonce, nie powstanie. Wygląda na to, że Warszawa niedługo
zacznie tonąć w śmieciach.
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»»Nie będzie wjazdu dla TIR-ów od ulicy
Dziewanny

W związku z rozbudową firma Procter&Gamble na
początku roku wystąpiła o zezwolenie na budowę nowego
wjazdu dla samochodów ciężkich, dostawczych wzdłuż
ulicy Dziewanny przy której stoją zamieszkałe budynki
komunalne będące w bardzo złym stanie technicznym.
Decyzja ta napotkała na sprzeciw mieszkańców ulicy
Dziewanny 5 i 7, którzy zwrócili się o pomoc do Zarzą-

du Osiedla Targówek Fabryczny i Burmistrza Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy. Pan Grzegorz Zawistowski
uznał pretensje mieszkańców za uzasadnione i zwrócił się
z prośba do firmy P&G o rozważenie innej lokalizacji drogi
dojazdowej dla TIR-ów nie utrudniającej życia mieszkańców i nie stanowiącej zagrożenia.
Wielkie zaangażowanie między innymi wice przewodniczącej Rady Osiedla Elżbiety Ciechomskiej doprowadziło do zawieszenia realizacji projektu wjazdu od ulicy
Ziemowita i zmianę lokalizacji na wjazd od ulicy Rzecznej.

»»Niepubliczne Przedszkole Integracyjne przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego »
na Targówku

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku prowadzi zapisy
dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na rok szkolny 2011/2012
W naszej pracy kierujemy się założeniami pedagogiki Marii Montessori umożliwiając dzieciom między innymi:
• zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz samodzielności w odpowiednio przygotowanym środowisku
pedagogicznym;
• rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz
ocenę własnych umiejętności;
• przebywanie w zorganizowanej według zasad porządku
grupie, naukę zasad życia społecznego;
W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się samodzielności, odkrywają i poznają otaczający je świat, nawiązują relację z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem. Dzięki
obecności dzieci niepełnosprawnych, uczą się szacunku do
każdej osoby i otwartości na potrzeby innych.
Więcej informacji:
tel.: 607-916-106
e-mail: iskierka@ognik.edu.pl
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Kontakt: Rada Osiedla Targówek Fabryczny;
ul. Mieszka I 7; 00-886 Warszawa
Rada Osiedla pełni dyżury w pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach 10.00-11.00 (Szkoła Podstawowa Nr 58)
wrzesień 2011

