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Z. Furman, dyr. ds. handlu i marketingu, 
wręcza dyplom uczestnikowi szkolenia w Bangladeszu (więcej na str. 5)
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Pro ces bu do wa nia kon sor cjów ka pi ta ło wych sku pia ją cych pol skie

przed się bior stwa pro du ku ją ce na rzecz obron no ści kra ju trwa już

od wie lu lat. W 2010 ro ku fir ma WB ELECTRONICS, jed na z waż niej -

szych firm pol skie go ryn ku zbro je nio we go, roz po czę ła pro ces kon so li -

da cji pol skich elek tro nicz nych firm zbro je nio wych. W 2011 ro ku

w skład gru py bu do wa nej przez WBE włą czo ny zo stał rów nież

RADMOR. W chwi li obec nej w jej skład wcho dzi 5 firm elek tro nicz -

nych – są to WB Elec tro nics S. A., RADMOR S. A., Fly tro nic sp. z o. o.,

MindMade sp. z o. o oraz AREX sp. z o.o. 

Na po cząt ku WB Elec tro nics S.A. ob jął 46,14% ka pi ta łu za kła do we -
go Rad mo ru; resz ta ak cji by ła w po sia da niu Pol skie go Hol din gu
Obron ne go i pra cow ni ków fir my. W 2011 ro ku oża row ska fir ma od ku -
pi ła część ak cji od pra cow ni ków i sta ła się więk szo ścio wym wła ści cie -
lem Rad mo ru (53%). Pod ko niec ze szłe go ro ku spół ka WBE część
fun du szy uzy ska nych z emi sji ob li ga cji prze zna czy ła na od ku pie nie
ak cji od PHO. Dzię ki tej trans ak cji WBE sta ło się 99-pro cen to wym
wła ści cie lem Rad mo ru.

Ca ła Gru pa WB za trud nia po nad 700 osób, z cze go po ło wa to pra -
cow ni cy na szej fir my. Rad mor bę dzie cen tral nym ośrod kiem pro duk -
cyj nym gru py. 

Mał go rza ta Ze man

Dział Mar ke tin gu

Rad mor od 1997 ro ku do star cza Pol skiej Ar mii ra dio sta cje sys te mu

PR4G opra co wa ne przez fran cu ską fir mę Tha les. Pro duk cja li cen cyj -

nych ra dio sta cji roz po czę ła się od ra dio sta cji ple ca ko wych RRC 9200

i po kła do wych RRC 9500. W 2006 ro ku pod ję li śmy pro duk cję ra dio sta -

cji na stęp nej ge ne ra cji o na zwie F@stnet – ple ca ko we RRC9210 i po -

kła do we RRC9310. Na ko lej ne do sta wy pod pi sy wa ne by ły wie lo let nie

umo wy z Mi ni ster stwem Obro ny Na ro do wej. 

We wrze śniu 2014 r. w sie dzi bie In spek to ra tu Uzbro je nia pod pi sa -
no ko lej ną umo wę na do sta wy ra dio sta cji UKF RRC 9211 i RRC 9311 AP.
W la tach 2014 – 2017 Rad mor za opa trzy Si ły Zbroj ne RP w 420 kom -
ple tów ra dio sta cji ple ca ko wych RRC 9211 i 41 kom ple tów ra dio sta cji
po kla do wych RRC 9311 AP. War tość umo wy wy no si ok. 66 mln zł.

Ra dio sta cje ple ca ko we RRC 9211 i po kła do we RRC 9311 AP prze -
zna czo ne są do za pew nie nia jaw nej i utaj nio nej łącz no ści ra dio wej
w za kre sie trans mi sji mo wy, da nych oraz trans mi sji pa kie tów IP. Mo -
gą współ pra co wać z in ny mi ra dio sta cja mi po kła do wy mi, ple ca ko wy -
mi i sta cjo nar ny mi ro dzi ny PR4G oraz w try bie pra cy ana lo go wej z ra -
dio sta cja mi tak tycz ny mi za kre su VHF, zgod nie ze STANAG 4204. Do -
dat ko wo ra dio sta cje po kła do we RRC 9311 AP mo gą być in sta lo wa ne
na po jaz dach woj sko wych do wol ne go ty pu lub pra co wać ja ko urzą dze -
nia sta cjo nar ne.

Ra dio sta cje z ro dzi ny PR4G sta no wią trzon łącz no ści wą sko pa smo -
wej VHF nie tyl ko w Pol sce ale rów nież w kil ku na stu ar miach eu ro -
pej skich

Mał go rza ta Ze man

Dział Mar ke tin gu
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99% akcji

Kontrakt z MON

właścicielem Radmoru

dla Sił Zbrojnych RP

WB Electronics 

Radiostacje F@stnet 
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Umowa z MON została podpisana w Inspektoracie Uzbrojenia 

(od lewej stoją: A. Hillar, dyr. ds. finansowych Radmoru; płk M .Soczyński,

Szefostwo Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Uzbrojenia; 

A. Synowiecki, prezes Radmoru)
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RADMOR od kil ku lat jest na cze le li sty naj bar dziej in no wa cyj nych
firm w pro wa dzo nym przez Rzecz po spo li tą co rocz nym ran kin gu
pol skich firm „Li sta 2000”. 

Ca ła „Li sta 2000” to ze sta wie nie pol skich firm oce nia nych w róż -
nych ka te go riach: naj bar dziej ren tow nych, naj więk szych eks por te rów,
osią ga ją cych naj więk sze zy ski, naj wię cej in we stu ją cych, zwięk sza ją -
cych za trud nie nie itp. 

W po rów na niu z ta ki mi gi gan ta mi jak Or len, Lo tos czy KGHM,
RADMOR to fir ma nie wiel ka i nie ma ją ca tak wiel kich ob ro tów.
W związ ku z tym na li stach „naj więk szych” nie pla su je my się na wy -
so kich miej scach. Jest jed nak ran king w któ rym od lat je ste śmy w kra -
jo wej czo łów ce – to fir my naj bar dziej in no wa cyj ne. Na te go rocz nej li -
ście ta kich firm je ste śmy li de rem. Po raz ko lej ny zbie ra my lau ry
za na sze in we sty cje w dzia ła nia ba daw czo -roz wo jo we. Od lat sta ra my
się utrzy my wać bu dżet na in no wa cje na po dob nym po zio mie – oko -
ło 20 mln zł. W wy wia dzie dla „Rzecz po spo li tej” pre zes Rad mo ru An -
drzej Sy no wiec ki pod kre ślił, że na nie speł na 400 za trud nio nych 150
osób pra cu je w dzia le ba dań i roz wo ju a na zdol nych kon struk to rów
i pro gra mi stów cze ka ją eta ty.

Dzien nik go spo dar czy „Puls Biz ne su” rów nież pu bli ku je swój ran -
king „Ga ze le Biz ne su”. Ce lem te go opra co wa nia jest pre zen ta cja dy na -
micz nie roz wi ja ją cych się firm. Naj więk szy wpływ na zaj mo wa ną po -
zy cję ma przy rost war to ści ob ro tów fir my w cią gu trzech lat dzia łal no -
ści Wśród „Ga zel” ro ku 2014 zna lazł się rów nież RADMOR.

Mał go rza ta Ze man

Dział Mar ke tin gu

Lista 2000 i Gazele
Radmor w rankingach
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do Bangladeszu
Kolejna dostawa Radmor w Azji

RADMOR od wie lu lat pro wa dzi ak tyw ne dzia ła nia mar ke tin go we
na ryn kach azja tyc kich. Ich efek tem by ła m.in. sprze daż sprzę tu
łącz no ści do Ma le zji i In do ne zji. Dwu krot nie na byw cą na szych
urządzeń był też Ban gla desz. Pierw szy kon trakt z tym od bior cą
pod pi sa li śmy w 2013 ro ku. 

W dniu 15 wrze śnia 2014 r., RADMOR S.A. pod pi sał w sie dzi bie
Dy rek to ria tu Ge ne ral ne go Za ku pów Woj sko wych Mi ni ster stwa Obro ny
Lu do wej Re pu bli ki Ban gla de szu kon trakt na do sta wę środ ków łącz no -
ści. Do ty czył on do sta wy 188 sztuk ra dio sta cji oso bi stych R35010
wraz z ak ce so ria mi. Do star czo ne urzą dze nia są jed nym z ele men tów
pod sta wo we go wy po sa że nia żoł nie rzy, uczest ni czą cych w mi sjach po -
ko jo wych pro wa dzo nych pod au spi cja mi Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no -
czo nych. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku, w ra mach współ pra cy z Cen tral ną
Skład ni cą Uzbro je nia (Cen tral Ord nan ce De pot), Rad mor prze pro wa -
dził w Dha ce szko le nie z ob słu gi i ser wi so wa nia wspo mnia nych ra dio -
sta cji.

Rad mor wy po sa żył Ar mię Ban gla de szu rów nież w od bior ni ki GPS.
Kon trakt na 800 sztuk urzą dzeń w kon fi gu ra cji do ręcz nej zo stał pod -
pi sa ny 12 paź dzier ni ka 2014 r. Do star czo ne od bior ni ki, po dob nie jak
ra dio sta cje, bę dą jed nym z ele men tów pod sta wo we go wy po sa że nia
żoł nie rzy uczest ni czą cych w mi sjach po ko jo wych. Szko le nie z za kre -
su ob słu gi tych urzą dzeń prze pro wa dzo ne zo sta ło rów no le gle ze szko -
le niem z ob słu gi ra dio sta cji 35010.

Ban gla desz to naj młod sze pań stwo na sub kon ty nen cie in dyj skim
po sia da ją ce licz ną, po nad 160-ty sięcz ną, ar mię. Prze kła da się to
na po trze by sił zbroj nych i co ro ku ogła sza ne są no we prze tar gi na za -
kup uzbro je nia i róż ne go ro dza ju wy po sa że nia. W związ ku z tym ma -
my na dzie ję na na stęp ne do sta wy na szych ra dio sta cji do te go kra ju.

To masz Onak

Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych
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Z. Furman, dyr. ds. handlu i marketingu, wpisuje się do księgi
pamiątkowej bangladeskiej Centralnej Składnicy Uzbrojenia

Uczestnicy szkolenia
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Od stycz nia 2009 ro ku a4ES SOR SAS, spół ka ty pu jo int ven tu re,
któ rą utwo rzy ło 6 głów nych eu ro pej skich do staw ców sprzę tu łącz -
no ści: Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les, re ali zu -
je Pro gram ESSOR (Eu ro pe an Se cu re SOftware de fiend Ra dio)
w ra mach kon trak tu przy zna ne go jej przez or ga ni za cję OCCAR
dzia ła ją cą w imie niu rzą dów Fi naln dii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol ski,
Szwe cji i Włoch. 

Głów ne ce le pro gra mu ESSOR to:

� Zde fi nio wa nie stan dar du ar chi tek tu ry pro gra mo wej ESSOR
(ESSOR Ar chi tec tu re), ba zu ją ce go na stan dar dzie SCA (So ftwa re
Com mu ni ca tions Ar chi tec tu re) w wer sji 2.2.2, opra co wa nym przez
Sta ny Zjed no czo ne w ra mach pro gra mu JTRS,

� Opra co wa nie no we go sze ro ko pa smo we go wa ve for mu sie cio we go
(ty pu MANET) o wy so kiej prze pływ no ści da nych, prze zna czo ne go
do ope ra cji ko ali cyj nych i za pew nia ją ce go na le ży tą ochro nę in for -
ma cji.

� La bo ra to ryj ne te sty in te ro pe ra cyj no ści wa ve for mu za por to wa ne go
na he te ro ge nicz nych plat for mach ra dio wych, do star czo nych przez
sześć kra jów uczest ni czą cych w Pro gra mie.

In ten cją Pro gra mu ESSOR jest okre śle nie eu ro pej skich re fe ren cji
dla ra dio sta cji SDR ma ją cych za pew nić bez piecz ną trans mi sję in for -
ma cji i da nych. Ocze ku je się rów nież, że je go wy ni ki bę dą pod sta wą
dla opra co wa nia mię dzy na ro do wych stan dar dów ma ją cych słu żyć po -
pra wie in te ro pe ra cyj no ści w dzia ła niach ko ali cyj nych, szcze gól nie
z USA i kra ja mi NATO.

W grud niu 2014 ro ku pro gram ESSOR wkro czył w ostat nią fa zę. 
W dniach 18-19 grud nia 2014 w sie dzi bie na szej fir my w Gdy ni,

od by ły się pierw sze te sty kwa li fi ka cyj ne (FQR – For mal Qu ali fi ca tion
Re view) in te ro pe ra cyj no ści wa ve for mu ESSOR HDR, któ re za koń czy -
ły się peł nym suk ce sem. Pod czas tych te stów w peł ni zwa li do wa no in -
te ro pe ra cyj ność wspo mnia ne go wa ve for mu, za por to wa ne go na czte -
rech róż nych na ro do wych plat for mach SDR. Te sty kaw li fi ka cyj ne do -
ty czy ły wszyst kich cech funk cjo nal nych wa ve for mu uwa ża nych
za klu czo we, m.in. cech mo bil nej sie ci ty pu MANET (MANET – mo -
bi le ad hoc ne twork), pew no ści trans mi sji po mię dzy wę zła mi sie ci
(nie za leż nie od te go, czy ma ona do stęp do sys te mu na wi ga cji GNSS
(Glo bal Na vi ga tion Sa te li te Sys tem) czy też nie), trans mi sji da nych,
stu mie nio wej trans mi sji vi deo, po łą cze nia z sie cia mi ze wnętrz ny mi,
bez pie czeń stwa trans mi sji, itd.

Międzynarodowe testy 

Uczestnicy testów w Gdyni (18-19 grudnia 2014)
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interoperacyjności 
w programie ESSOR
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Prze pro wa dze one po raz pierw szy te sty kwa li fi ka cyj ne, po twier dza -
ją ce in te ro pe ra cy ność opra co wa ne go wa ve for mu ma ją szcze gól ne
zna cze nie i są bar dzo waż ne, po nie waż po ka zu ją, że ko ope ra cję na po -
lu wal ki w za kre sie ra dio ko mu ni ka cji woj sko wej moż na osią gnąć
dzię ki wy ko rzy sta niu tech no lo gii ra dio sta cji de fi nio wa nych pro gra mo -
wo (SDR) na wet je śli bu do wa sprzę to wa ta kich ra dio sta cji znacz nie się
róż ni. Po twier dza to kon cep cję zgod nie z któ rą, każ dy kraj mo że uży -
wać swo ich wła snych ra dio sta cji SDR i osią gnąć in tre ope ra cyj ność
z in ny mi po przez uży cie (za por to wa nie) na nich wspól ne go wa ve for -
mu. 

Prze pro wa dzo ny, prak tycz ny po kaz in te ro pe ra cyj no ści wa ve for mu
ESSOR HDR jest je go do sko na łą pro mo cją ja ko po ten cjal ne go kan dy da -
ta na wa ve form sze ro ko pa smo wy wy ko rzy sty wa ny w ra mach struk -
tur NATO, któ ry w przy szło ści mo że zo stać za ak cep to wa ny i wdro żo -
ny ja ko STANAG.

Je ste śmy dum ni z fak tu, że RADMOR bie rze udział w eu ro pej skim
pro gra mie ba daw czo -roz wo jo wym, sta no wia cym du że wy zwa nie
pod wzglę dem za gad nień tech nicz nych i ma ją cym istot ne zna cze nie
dla przy szło ści ra dio ko mu ni ka cji woj sko wej. Du że za an ga żo wa nie
i wkład na szych in ży nie rów w roz wój pol skiej plat for my SDR, opra co -
wa nie, im ple men ta cja Ar chi tek tu ry ESSOR, za pro jek to wa nie i por ting
wa ve for mu ESSOR HDR na wspo mnia nej plat for mie po zwo li ły nam
być współ twór ca mi suk ce su Pro gra mu ESSOR. Ja ko fir ma zdo by li śmy
bez cen ne do świad cze nie i po sze rzy li śmy na szą wie dzę w za kre sie
sze ro ko po ję tych tech no lo gii to wa rzy sza cych opra co wy wa niu ra dio -
sta cji SDR za rów no na płasz czyź nie sprzę tu jak i opro gra mo wa nia.
Zdo by te do świad cze nie i wie dzę z pew no ścią bę dzie my wy ko rzy sty -
wać z po wo dze niem w na szych przy szłych pro jek tach.

To masz Gil

Biu ro Pro jek tów Biz ne so wych

Platformy SDR testowane w laboratorium w Gdyni.
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EDF to jed na z naj więk szych firm ener ge tycz nych świa ta dzia ła ją -
ca w ob sza rze od pro duk cji do dys try bu cji ener gii elek trycz nej. Ta
fran cu ska fir ma ma przed sta wi ciel stwa w wie lu kra jach, nie tyl ko
eu ro pej skich – po za Fran cją, Bel gią, Wło cha mi, Niem ca mi, Pol ską,
Wę gra mi, Ro sją i Wiel ką Bry ta nią EDF dzia ła rów nież w Ame ry ce
Pół noc nej oraz Azji. EDF funk cjo nu je od ro ku 1993. W tym cza sie
fir ma sta ła się naj więk szym w kra ju in we sto rem za gra nicz nym
w sek to rze pro duk cji ener gii elek trycz nej i cie pła.

Do Gru py EDF Pol ska S.A. na le żą jed ne z więk szych za kła dów
ener ge tycz nych w kra ju: EDF Od dział w Ryb ni ku, EDF Od dział Wy -
brze że, EDF To ruń, Elek tro cie płow nia Zie lo na Gó ra, Ze spół Elek tro cie -
płow ni Wro cław skich „Ko ge ne ra cja”, Fe ni ce Po land i EDF Pa li wa.
EDF ma obec nie 10-pro cen to wy udział w ryn ku ener gii elek trycz nej
i 15-pro cen to wy udział w ryn ku cie pła sie cio we go w Pol sce. Spół ki
wy twór cze pro du ku ją głów nie na ba zie wę gla i EDF jest jed nym z naj -
więk szych od bior ców wę gla ka mien ne go w na szym kra ju. Pol ska Gru -
pa jest też li de rem w spa la niu bio ma sy, dzię ki któ rej pro du ku je rów -
nież „zie lo ną ener gię”.

Ma jąc na ce lu spro sta nie wszyst kim nor mom na rzu co nym przez
Unię Eu ro pej ską, a tak że we wnętrz nym re stryk cyj nym prze pi som
BHP, EDF nie ustan nie pro wa dzi mo der ni za cję par ku ma szyn oraz
wpro wa dza no wo cze sne sys te my po pra wia ją ce ja kość i bez pie czeń -
stwo pra cy. Elek trow nia w Ryb ni ku, na le żą ca do czo ło wych przed się -
biorstw ener ge tycz nych w Pol sce, ja ko pierw sza spół ka w Gru pie ogło -
si ła po stę po wa nie prze tar go we na cy fro wy sys tem łącz no ści. By ło one
pro wa dzo ne eta pa mi i trwa ło kil ka mie się cy. Rad mor od po cząt ku
kon se kwent nie dą żył do zdo by cia po zy cji li de ra w tym prze tar gu
i uda ło się! Je ste śmy do staw cą sys te mu TETRA dla EDF Pol ska Od -
dział w Ryb ni ku.

Sys tem, któ re go wdro że nie już się roz po czę ło, skła dać się bę dzie
z in fra struk tu ry Damm opar tej na w peł ni re dun dant nych sta cjach ba -
zo wych, re je stra to ra, wzmac nia czy sy gna łu (re pe ate rów), ser we ra,
sta no wisk dys po zy tor skich, apli ka cji dys po zy tor skiej, sys te mu lo ka li -
za cji użyt kow ni ków oraz ter mi na li Air bus – do ręcz nych (w prze wa ża -
ją cej więk szo ści w wy ko na niu iskro bez piecz nym), sta cjo nar nych
i prze woź nych a tak że bra my TMO/DMO. Wszyst kie za pro po no wa ne
Klien to wi urzą dze nia by ły już wie lo krot nie sto so wa ne przez na szą fir -
mę u in nych na szych od bior ców. Na spe cjal ną uwa gę za słu gu je tu jed -
nak je den no wy ele ment, któ ry jak do tej po ry nie po ja wiał się zbyt czę -
sto w wy mo gach prze tar go wych – sys tem we wnątrz bu dyn ko wej lo ka -
li za cji użyt kow ni ków. Rad mor w tym przy pad ku za sto su je roz wią za -
nie fir my Mag da le ne – TETRASECURE. Jest to roz wią za nie opar te
na sie ci zbu do wa nej z be aco nów (w wer sji iskro bez piecz nej lub zwy -
kłej). Be aco ny to urzą dze nia mon to wa ne na ścia nach bu dyn ków, któ -
re umoż li wia ją zlo ka li zo wa nie użyt kow ni ka w śro do wi sku we wnątrz -
o biek to wym po przez wy sy ła nie in for ma cji o lo ka li za cji w cza sie rze -
czy wi stym. Dru gim ele men tem roz wią za nia są od bior ni ki (tzw. „czyt -
ni ki”) pod łą czo ne do ter mi na li do ręcz nych, któ re od czy tu ją in for ma cję

dla energetykiTETRA
EDF w Rybniku

8 • K W I E C I E Ń  2 0 1 5

Iskrobezpieczny radiotelefon THR9Ex (firmy Airbus) 
z podłączonym do gniazda akcesoriów odbiornikiem 

odczytującym informacje z beaconów
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z be aco nów i po przez sieć TETRA prze sy ła ją ją ja ko wia do mość w for -
ma cie SDS do jed nost ki cen tral nej (PC + ter mi nal TETRA). Wszyst -
kie ele men ty sys te mu pra cu ją w opar ciu o opro gra mo wa nie
TETRASECURE Ma na ge ment Sys tem umoż li wia ją ce za rzą dza nie,
mo ni to ro wa nie, kon tro lo wa nie be aco nów oraz wy świe tla nie po zy cji
użyt kow ni ka.

Z uwa gi na bar dzo wy so kie nor my bez pie czeń stwa pra cy, ja kie obo -
wią zu ją w Gru pie EDF, rów nież w przy pad ku te go po stę po wa nia naj -
waż niej sze dla Klien ta by ły funk cje sys te mu za pew nia ją ce mak sy mal -
ne za bez pie cze nie użyt kow ni ków. Za pro po no wa ne przez nas urzą dze -
nia speł nia ją wszyst kie te wy mo gi, któ re po zwo lą na za cho wa nie bez -
pie czeń stwa i kom for tu pra cy (m. in. ter mi na le do ręcz ne Air bus są
wy po sa żo ne w fun cje ty pu Li fe gu ard – np. Man Down i Work Alo ne)
przy jed no cze snym za cho wa niu nie za wod no ści w ko mu ni ka cji. 

Wy gra nie kon trak tu na wdro że nie sys te mu TETRA by ło dla nas
waż ne nie tyl ko z punk tu wi dze nia biz ne so we go. Rów nie istot ny był
dla nas fakt, że bę dzie my mo gli współ pra co wać z fir mą o bo ga tej hi -
sto rii i war to ściach, któ re na jed nym z pierw szych miejsc sta wia ją zo -
bo wią za nie do od po wie dzial no ści spo łecz nej i Rad mor bę dzie miał
udział w pod nie sie niu bez pie czeń stwa sie ci ener ge tycz nych. To wła -
śnie po to sta le do sko na li my na sze umie jęt no ści, po pra wia my ja kość
i kon ku ren cyj ność oraz wy cho dzi my na prze ciw no wym wy ma ga niom
ryn ku. Pro fe sjo nal ne sys te my łącz no ści ra dio wej mu szą za pew nić na -
szy mi Klien tom po czu cie bez pie czeń stwa i kom fort pra cy.

Jo wi ta Go tów ko

Biu ro Ob słu gi Klien ta

Beacon - urządzenie (montowane na ścianie) przeznaczone 
do lokalizacji użytkownika radiotelefonu wewnątrz budynku

Tetrasecure - oprogramowanie do zarządzania 
wewnątrzbudynkową lokalizacją użytkowników 
terminali TETRA
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W lu tym 2015 ro ku w Bu da pesz cie po raz trze ci oby ło się spo tka -
nie eu ro pej skich dys try bu to rów or ga ni zo wa ne przez Hy te ra Mo bil -
funk GmbH. 

RADMOR ja ko dys try bu tor i ser wi sant urzą dzeń i sys te mów Hy te ra
na te re nie Pol ski uczest ni czył w tym wy da rze niu. Z każ dym ro kiem
po więk sza się licz ba uczest ni ków. W tym ro ku na spo tka nie przy je cha -
ło aż 50 osób z 17 kra jów. W spo tka niu oprócz przed sta wi cie li 25 dys -
try bu to rów uczest ni czy li tak że part ne rzy biz ne so wi ofe ru ją cy pro duk ty
uzu peł nia ją ce pro duk to we port fo lio fir my Hy te ra. Dla nas to spo tka nie
by ło szcze gól nie sa tys fak cjo nu ją ce z ra cji, że Pol ska za ję ła pierw sze
miej sce pod wzglę dem ogól nej sprze da ży w na szym re gio nie dys try bu -
cyj nym.

Ta kie spo tka nia to do sko na ła oka zja do za po zna nia się z no wo ścia -
mi w ofer cie fir my HyTERA. W tym ro ku obok roz wią zań DMR
Tier II (w tym roz wią zań ty pu si mul cast), tran kin go wych DMR
Tier III z ka na łem ste ru ją cym szcze gól nym za in te re so wa niem cie szy -
ła się no wość – sys tem XPT1), umoż li wia ją cy ła twą dy na micz ną roz bu -
do wę po jem no ści w sys te mach DMR Tier II opar tych na prze mien ni -
kach RD985S. Roz wią za nie sys te mo we XPT ob słu gu je do 8 czę sto tli -
wo ści no śnych (16 ka na łów) i nie po sia da de dy ko wa ne go ka na łu ste -
ru ją ce go; in for ma cje kon tro l ne prze ka zy wa ne są przez XPT Trun king
Pro to col przez tzw. be aco ny2). 

Na spo tka niu po ka za no ter mi na le dla sys te mu DMR Tier II – do ręcz -
ne (PD355, PD365, PD565, PD665, PD685) i prze woź ne (MD655).
Na uwa gę za słu gu ją tak że pierw sze na świe cie cy fro we do ręcz ne ra -
dio te le fo ny (PD505LF, PD355LF i PD365LF) stan dar du ETSI DMR 
Tier I3). Prze zna czo ne są do użyt ko wa nia przez oso by pry wat ne oraz
do za sto so wa nia w ma łych fir mach. Pra cu ją z ni ską mo cą wyj ścio wą
na daj ni ka (do 0,5 W) w nie li cen cjo no wa nym pa śmie 446 MHz
w związ ku z czym nie wy ma ga ją uzy ska nia żad nych ze zwo leń.
Wszyst kie te ter mi na le są już do stęp ne w ofer cie Rad mo ru. 

Spo tka nie dys try bu to rów to rów nież moż li wość wy mia ny in for ma cji
i do świad czeń. RADMOR w tym ro ku za pre zen to wał in for ma cje z uda -
ne go wdro że nia dla Po li cji pod la skiej, na szego wła snego roz wią za nia
do zdal ne go ste ro wa nia ra dio te le fo na mi Hy te ra. W roz wią za niu tym ja -
ko au to ry zo wa ny part ner apli ka cyj ny fir my Hy te ra wy ko rzy sta li śmy
in ter fejs API4) do opra co wa nia apli ka cji5) w ze sta wie dys po zy tor skim
umoż li wia ją cym kon tro lę nad wy nie sio nym ze sta wem trans mi syj nym. 

An drzej Wło cho wicz
Biu ro Sys te mów i Opro gra mo wa nia 

Spotkanie
dystrybutorów firmy HYTERA

1) ang. eXtended Pseudo Trunk
2) ramki typu beacon wymagane do odpowiedniej synchronizacji systemu,

parametry dobierane w zależności od ilości użytych przemienników
RD985S

3) więcej na dedykowanej stronie producenta www.dmrtier1.com 
4) ang. Application Programming Interface (Interfejs programistyczny

aplikacji) 
5) więcej InfoRadmor 2/2014
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RADMOR S.A. jest naj więk szym w Pol sce part ne rem han dlo wym,
apli ka cyj nym i ser wi so wym czo ło we go pro du cen ta urzą dzeń łącz -
no ści ra dio wej fir my Hy te ra Com mu ni ca tions Co. Ltd. W związ ku
z dy na micz nym roz wo jem cy fro wej łącz no ści w stan dar dzie DMR
Hy te ra wpro wa dzi ła w ostat nim cza sie do swo jej ofer ty no we se rie
ra dio te le fo nów no szo nych i prze woź nych. 

Ra dio te le fo ny do ręcz ne PD505 i PD565

Se ria ra dio te le fo nów PD5 to urzą dze nia, któ re ce chu je kom pak to we
wzor nic two, sze ro ki za kres do stęp nych funk cji oraz ni skie kosz ty eks -
plo ata cji. Dzię ki ob słu dze łącz no ści cy fro wej i ana lo go wej se ria PD5 jest
opty mal nym roz wią za niem wpro wa dza jącym do pro fe sjo nal nej cy fro -
wej łącz no ści ra dio wej. Ra dio te le fo ny są do stęp ne w pa smach VHF
oraz UHF.

Ra dio te le fo ny se rii PD5 są kom pak to we, lek kie i pro ste w ob słu dze.
Są to urzą dze nia bar dzo er go no micz ne o nie wiel kim cię ża rze – tyl -

ko 260g (PD505) i 280g (PD565). Za pew nia to użyt kow ni kom wy so ki
kom fort no sze nia. Dzię ki za sto so wa niu ko de ków wą sko pa smo wych
i cy fro wych tech no lo gii ko rek cji błę dów urzą dze nia gwa ran tu ją zna ko -
mi tą ja kość roz mo wy na wet w gło śnym oto cze niu oraz na gra ni cy ob -
sza ru za się gu łącz no ści ra dio wej. Aku mu la tor li to wo -jo no wy (1500
mAh) za pew nia co naj mniej 16-go dzin ny czas dzia ła nia w try bie cy -
fro wym (cykl ro bo czy 5-5-90). Do stęp ny jest rów nież aku mu la tor 2000
mAh dzię ki któ re mu użyt kow nik mo że mieć łącz ność przez oko ło 20
go dzin. 

Opa ten to wa na łącz ność pseu do -tran kin go wa po zwa la na dy na micz -
ne wy ko rzy sta nie szcze lin cza so wych czę sto tli wo ści w try bach DMO
i RMO. Za pew nia to efek tyw ne wy ko rzy sta nie czę sto tli wo ści. 

Naj waż niej sze funk cje:
� funk cje One -To uch do szyb kie go wy wo ły wa nia za pro gra mo wa nych

wia do mo ści tek sto wych, po łą czeń gło so wych i funk cji uzu peł nia ją -
cych 

� ob słu ga wie lu try bów sy gna li za cji, mię dzy in ny mi HDC1200, sy gna -
li za cji 2-dźwię ko wej i 5-dźwię ko wej do lep szej in te gra cji ze sto so -
wa ny mi ra dio te le fo na mi ana lo go wy mi.

� szy fro wa nie pod sta wo we Hy te ra (40 bi tów) w try bie cy fro wym 
� funk cja Scram bler w try bie ana lo go wym 
� po łą cze nia in dy wi du al ne, gru powe, ogól ne oraz trans mi sja da nych

w stan dar dzie DMRA
� funk cje Prio ri ty -In ter rupt i Re mo te -Mo ni tor (opcjo nal nie)

Ra dio te le fo ny do ręcz ne PD605/PD655/PD685

Ko lej ną no wo ścią wśród ra dio te le fo nów do ręcz nych jest ro dzi na
PD6. Urzą dze nia tej se rii ce chu je ko pak to wa, alu mi nio wa obu do wa, du -
ży ko lo ro wy wy świe tlacz, peł na kla wia tu ra al fa nu me rycz na i wy so ka
od por ność na od dzia ły wa nie py łu i wo dy IP67. Pra cu ją w pa smach
VHF lub UHF. Są to ra dia bar dzo ma łe, lek kie i cien kie – ma ją tyl -
ko 27 mm gru bo ści. Obu do wy urzą dzeń wy ko na ne z alu mi nium
wzmoc nio ne są do dat ko wo ram ką z me ta lu a mi mo to wa żą je dy -
nie 290 g (PD605) lub 310 g (PD655/PD685).

Stan dar do we aku mu la to ry li to wo -jo no we 1500mAh za pew nia ją co
naj mniej 16-go dzin ny czas dzia ła nia w try bie cy fro wym. Opcjo nal nie
z aku mu la to rem 2000mAh – oko ło 20 go dzin. 

Se ria PD6 mo że być uży wa na w try bach Di rect Mo de i Pseu do
Trunk. Wy ko rzy sta nie dwóch ka na łów po wo du je znacz ne od cią że nie
sie ci przy za sto so wa niu sys te mów łącz no ści ra dio wej DMR. W sy tu acji
gdy do stęp ność wol nych czę sto tli wo ści i ka na łów ana lo go wych jest co -
raz mniej sza to istot na za le ta. 

Ra dio te le fo ny do ręcz ne se rii PD6 są zgod ne z kon wen¬cjo nal nym
stan dar dem DMR i mo gą być rów nież uży wa ne w try bie ana lo go wym.
Spra wia to, że ra dio te le fo ny z se rii PD6 są ide al nym wy bo rem
przy przej ściu do cy fro wej łącz no ści ra dio wej. 

Naj waż niej sze funk cje: 
� każ dy ra dio te le fon jest do stęp ny rów nież w wer sji bez i z GPS-em;

wer sje z GPS ob słu gu ją apli ka cje GIS, jak na przy kład AVL i te le me -
trię 

Cyfrowe radia 
dla profesjonalistów i dla osób prywatnych  

Kompaktowe 
radiotelefony 

serii PD5

PD565 PD505

Nowa oferta DMR 

��
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� szy fro wa nie al go ryt mem szy fru ją cym AR C4 (40 bi tów) we dług
DMRA lub opcjo -na lny mi al go ryt ma mi AES128 i AES256 (128
i 256 bi tów) 

� in ter fejs roz sze rzeń dla apli ka cji 
� funk cja Man -Down (opcjo nal nie) 
� po łą cze nia in dy wi du al ne, gru powe, ogól ne oraz po łą cze nie alar mo -

we.

Ra dio te le fo ny prze woź ne MD655/MD655G

Ko lej ną no wo ścią są kom pak to we i przy ja zne dla użyt kow ni ka ra -
dio te le fo ny prze woź ne Hy te ra MD655/MD655G. Oprócz zna ko mi tej ja -
ko ści mo wy i nie za wod no ści ce chu ją się pro stą ob słu gą. Ob słu ga tych
urzą dzeń od by wa się przy uży ciu mi kro fo nu, któ ry jest wy po sa żo ny
w wy świe tlacz LCD oraz we wszyst kie po trzeb ne przy ci ski. Po nad to
na dwóch przy ci skach moż na do wol nie za pro gra mo wać waż ne funk -
cje. W MD655/MD655G moż na za pro gra mo wać też moc wyj ścio wą na -
daj ni ka w za kre sie od 1W do 25W.

Wzor nic two ra dio te le fo nów MD655/MD655G jest no wo cze sne i bar -
dzo kom pak to we. Wy mia ry (165×46×140mm) i cię żar, wy no szą cy
nie wie le po nad 1 kg, spra wia ją że ra dio te le fon ma wszech stron ne za -
sto so wa nie. Dzię ki te mu, że wszyst kie ele men ty ma ni pu la cji zo sta ły
umiesz czo ne w mi kro fo nie, ra dio mo że zo stać za in¬sta lo wa ny w każ -
dym do god nym dla użyt kow ni ka miej scu np. pod tyl nym sie dze niem
lub w ba gaż ni ku. Moż li we jest to dzię ki te mu, że mi kro fon ręcz ny do -
stęp ny jest w dwóch wer sjach – z ka blem o dłu go ści 2,2 m lub 6 m. 

��
Przewoźny radiotelefon MD655

PD665 PD605

PD685

Radiotelefony doręczne serii PD6 
(czytaj na str.11)
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W tych ra dio te le fo nach moż na skon fi gu ro wać ka na ły ana lo go we
oraz cy fro we. Prze łą cze nie po mię dzy try bem ana lo go wym a cy fro wym
do ko ny wa ne jest po przez wy bór ka na łu. 

Za sto so wa nie pseu do trun kin gu oraz tech ni ki TDMA po zwa la na ob -
ło że nie do stęp nej sze ro ko ści pa sma po dwój ną licz bą ka na łów. Po wo du -
je to znacz ne od cią że nie sie ci w przy pad ku dys po no wa nia nie wiel ką
licz ba czę sto tli wo ści. 

Za kres funk cji MD655/MD655G moż na po więk szyć przy uży ciu in -
ter fej su roz sze rzeń. Do in ter fej su moż na do da wać apli ka cje stwo rzo ne
przez partne rów apli ka cyj nych Hy te ra oraz pod łą czać ak ce so ria.

Nie li cen cjo no wa ne ra dio te le fo ny do ręcz ne PD355LF

i PD365LF

Hy te ra ja ko pierw sza fir ma na świe cie wpro wa dzi ła na ry nek cy fro -
we ra dio te le fo ny stan dar du DMR w pa śmie 446MHz, któ re nie wy ma -
ga wy stę po wa nia o po zwo le nie na ko rzy sta nie z nie go. Kom pak to we
wzor nic two i in tu icyj na ob słu ga spra wia ją, że ra dio te le fo ny DMR se rii
PD3 są ide al nym na rzę dziem w co dzien nej pra cy ma łych firm oraz
osób pry wat nych. Cię żar ra dio te le fo nu wy no si tyl ko ok. 160 g i spra wia,
że są wy god ne w użyt ko wa niu. Mak sy mal na moc wyj ścio wa z ja ką
mo gą pra co wać to 0,5 W. 

Ra dio te le fo ny są zgod ne z nie li cen cjo no wa¬nym pa smem DMR
Tier I, a po nad to mo gą być uży wa ne w stan dar dzie ana lo go wym. Dzię -
ki za sto so wa nej tech no lo gii cy fro wej do stęp ne są 32 za pro gra mo wa ne
ka na ły (16 ka na łów ana lo go wych i 16 cy fro wych), po dzie lo nych
na trzy stre fy. 

In te li gent ne aku mu la to ry li to wo -jo no we (2000 mAh) za pew nia ją ra -
diote le fo nom co naj mniej 12-go dzin ny czas dzia ła nia w try bie cy fro -
wym, przy cy klu ro bo czym 5-5-90. 

Naj waż niej sze funk cje:
� tryb du al ny: moż li we prze łą cza nie po mię dzy try bem cy fro wym

i ana lo go wym 
� wy wo ła nie po je dyn cze, gru po¬we i ogól ne na ka na łach cy fro wych 
� ochro na przed py łem i wil go cią zgod ne z nor mą IP54 
� od por ność na upad ki i wi bra cje we dług MIL-STD-810 C/D/E/F/G 
� wia do mo ści tek sto we DMR do 64 zna ków 
� czte ry pro gra mo wal ne przy ci ski 
� funk cja Scan dla ka na łów ana lo go wych oraz cy fro wych

Wszyst kie przed sta wio ne ra dio te le fo ny są zgod ne z kon wen¬cjo -
nal nym stan dar dem DMR i mo gą być do dat ko wo uży wa ne w try bie
ana lo go wym. Spra wia to, że są one ide al nym wy bo rem przy stop nio -
wym prze cho dze niu z ana lo go wej do cy fro wej łącz no ści ra dio wej.

Do ofe ro wa nych urzą dzeń do stęp na jest sze ro ka ga ma do dat ko wych
ak ce so riów m.in. ła do war ki wie lo sta no wi sko we, mi kro fo no gło śni ki,
ze sta wy au dio (prze wo do we i bez prze wo do we) oraz sys te my roz mów -
ne wy ko rzy stu ją ce tech no lo gię Blu eto oth.

Po więk sze nie na szej ofer ty o ko lej ne urzą dze nia fir my Hy te ra po -
zwa la speł nić wy so kie wy ma ga nia sze ro kiej gru py użyt kow ni ków sys -
te mów łącz no ści ra dio wej, wy ko rzy stu jąc funk cjo nal no ści i ko rzy ści
ja kie da je stan dard cy fro wy DMR.

Andrzej Wysocki
Biuro Obsługi Klienta

Wszystkie zdjęcia w artykule pochodzą ze zbiorów firmy HyTERA

Kieszonkowy radiotelefon PD365 
na nielicencjonowane pasmo 446 MHz

K W I E C I E Ń  2 0 1 5 • 13

Radiotelefon doręczny PD355 na pasmo 446MHz
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Suwerenność dysponowanych 
środków obrony zależy od suwerenności
wykorzystywanych środków łączności

Funk cjo nu je wie le róż nych de fi ni cji bez pie czeń stwa. Ich ce chą
wspól ną jest ko ja rze nie bez pie czeń stwa z po ko jem, sta bil no ścią oraz
utrzy ma niem nie na ru szal no ści gra nic i in te gral no ści te ry to rial nej.
Na bez pie czeń stwo świa to we i na sze eu ro pej skie czy ha ją róż no rod -
ne za gro że nia –tra dy cyj ne kon flik ty zbroj ne oraz kon flik ty asy me -
trycz ne – czę sto o cha rak te rze ter ro ry stycz nym. W związ ku z nie -
prze wi dy wal no ścią za gro żeń nie zbęd ne jest ela stycz ne trak to wa nie
roz wo ju sił zbroj nych, któ re mo gą być uży te w róż no rod nych sy tu -
acjach – nie tyl ko w dzia ła niach wo jen nych, ale rów nież ope ra cjach
hu ma ni tar nych i ra tow ni czych. 

Obec nie wie lu pro ble mów zwią za nych z za pew nie niem bez pie czeń -
stwa nie moż na roz wią zać sa mo dziel nie, dla te go nie zbęd ne jest łą cze -
nie wy sił ków i po strze ga nie obron no ści w ka te go riach bez pie czeń stwa
wspól ne go. W związ ku z tym Si ły Zbroj ne RP po win ny do sko na lić te
zdol no ści ope ra cyj ne, któ re za pew nią in te ro pe ra cyj ność w śro do wi sku
mię dzy na ro do wym, a jed no cze śnie za gwa ran tu ją im nie zbęd ną nie za -
leż ność i moż li wość dzia łań sa mo dziel nych. Osią gnię cie ta kie go ce lu
re ali zo wa ne jest po przez dys po no wa nie no wo cze sną tech ni ką zin te -
gro wa ne go do wo dze nia, kie ro wa nia i roz po zna nia. Współ dzia ła nie
sze ro kiej ga my uczest ni ków dzia łań jest dziś moż li we dzię ki po stę po -
wi tech nicz ne mu i zdol no ści do two rze nia plat form wy mia ny in for ma -

Nowoczesna armia
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cji. Aby osią gnąć od po wied ni sto pień in te ro pe ra cyj no ści za rów no wła -
snych ro dza jów wojsk jak i sił mię dzy na ro do wych, nie zbęd ne jest śro -
do wi sko sie cio we. Tyl ko przez po łą cze nie sie ci środ ków roz po zna nia,
sie ci sys te mu do wo dze nia oraz sie ci kie ro wa nia środ ka mi wal ki moż -
na efek tyw nie pro wa dzić dzia ła nia mi li tar ne, an ty ter ro ry stycz ne czy
hu ma ni tar ne. 

Re wo lu cyj ne zmia ny w ra dio ko mu ni ka cji mi li tar nej

W ce lu spro sta nia no wym za da niom wio dą ce ar mie świa ta roz po -
czę ły prze cho dze nie na łącz ność ra dio wą opar tą o tzw. ra dio sta cje so -
ftwa ro we (pro gra mo wal ne). Są to ra dio sta cje, ozna cza ne cza sa mi ja -
ko SDR (So ftwa re De fi ned Ra dio), któ rych pa ra me try oraz funk cjo nal -
ność moż na zmie niać wy łącz nie po przez zmia nę za in sta lo wa ne go so -
ftwa ru. Tak na praw dę są to kom pu te ry z łą czem ra dio wym.

Do tych kom pu te rów z łą czem ra dio wym pi sa ne jest opro gra mo wa -
nie zwa ne wa ve for mem, któ re po za in sta lo wa niu de fi niu je spo sób pra -
cy ra dio sta cji. Po wsta je sze reg wa ve for mów o róż nym prze zna cze -
niu – pod sta wo wy wa ve form bę dzie słu żył do łącz no ści tak tycz nej
(BMS), ale już in ny bę dzie prze sy łał in for ma cje w sys te mie obro ny
prze ciw lot ni czej i prze ciw ra kie to wej, a in ny bę dzie słu żył do łącz no ści
ko ali cyj nej. W przy szło ści bę dzie po wsta wa ło wie le róż nych wa ve for -
mów do róż nych za sto so wań, po dob nie jak to się dzie je z apli ka cja mi
w smart fo nach.

Użyt kow ni cy woj sko wi wy co fu ją się ze sto so wa nia kla sycz nych ra -
dio sta cji i prze cho dzą na użyt ko wa nie ra dio sta cji so ftwa ro wych ze
wzglę du na na stę pu ją ce ko rzy ści ze sto so wa nia tych ra dio sta cji:

1. Moż li wość ela stycz ne go zmie nia nia prze zna cze nia ra dio sta cji
w za leż no ści od po trzeb i wy zna czo nych za dań, tyl ko przez wy mia nę
so ftwa ru

2. Moż li wość in te ro pe ra cyj no ści z ra dio sta cja mi alian tów dzię ki
wa ve for mo wi wspól ne mu dla państw ko ali cyj nych

3. Za pew nie nie współ pra cy z ist nie ją cy mi środ ka mi łącz no ści ra dio -
wej po przed nich ge ne ra cji, po opra co wa niu de dy ko wa ne go wa ve for mu

4. Ogra ni cze nie ilo ści i ro dza jów użyt ko wa nych ra dio sta cji – za kła -
da się sto so wa nie za le d wie kil ku plat form ra dio wych, ta kich jak po jaz -
do wa, do ręcz na, mor ska czy lot ni cza, a każ da z nich mo że być so ftwa -
ro wo do sto so wy wa na do ak tu al nych po trzeb, w prze ci wień stwie
do sta nu obec ne go, gdzie czę sto po szcze gól ne ty py ra dio sta cji de dy ko -
wa ne są do kon kret nych, zin dy wi du ali zo wa nych dzia łań

5. Ko rzy ści lo gi stycz ne, ser wi so we i eko no micz ne wy ni ka ją ce
z ogra ni czo nej licz by sto so wa nych ra dio sta cji

Pol ska wśród li de rów no wej tech no lo gii

Pierw sze pra ce nad tech no lo gią ra dio sta cji pro gra mo wal nych roz -
po czę to w USA w la tach dzie więć dzie sią tych XX wie ku, ale do pie ro
obec nie tech no lo gia ta we szła w fa zę użyt ko wą. Ame ry kań ski pro -
gram opra co wa nia i wy mia ny sprzę tu łącz no ści ra dio wej na ra dio sta -
cje so ftwa ro we zna ny jest ja ko JTN (Jo in Tac ti cal Ne twor king), po -
przed nio JTRS (Jo int Tac ti cal Ra dio Sys tem). 

W Eu ro pie sześć państw (Fran cja, Wło chy, Hisz pa nia, Szwe cja,
Fin lan dia oraz Pol ska) uru cho mi ło wspól ny pro gram roz wo ju ra dio -
sta cji so ftwa ro wych ESSOR (Eu ro pe an Se cu red So ftwa re De fi ned Ra -
dio), a swój na ro do wy pro gram ra dio sta cji so ftwa ro wych ma ją Niem -
cy oraz Tur cja. We Fran cji THALES pod pi sał już z DGA kon trakt na re -
ali za cję wy mia ny ca łe go użyt ko wa ne go sprzę tu łącz no ści ra dio wej
na ra dio sta cje so ftwa ro we (pro gram Con tact).

W Eu ro pie pro gram ESSOR na rzu ca pań stwom ko ali cyj nym stan -
dard bu do wy ra dio sta cji w ten spo sób, by moż na by ło w nich im ple -
men to wać no we wa ve for my, w tym opra co wa ny już, sze ro ko pa smo -
wy wa ve form o du żej prze pływ no ści da nych do łącz no ści ko ali cyj nej
w NATO. 

Dzię ki udzia ło wi w pro gra mie ESSOR Pol ska jest dziś wśród świa -
to wych li de rów prac nad tą no wą tech no lo gią. Trud no by ło by zna leźć
po dob ne osią gnię cia i tak wy so ką po zy cję Pol ski w ja kim kol wiek in -
nym pro gra mie eu ro pej skim.

W Pol sce pierw sze pra ce nad tech no lo gią SDR roz po czę to kil ka na -
ście lat te mu, a w 2004 ro ku gdyń ski RADMOR po ka zał pierw szą pol -
ską ra dio sta cję pro gra mo wal ną – by ła to do ręcz na ra dio sta cja 3505,
sta no wią ca fir mo wy de mon stra tor tech no lo gii. Wła sne pra ce roz wo jo -
we zo sta ły za uwa żo ne i skut ko wa ły za pro sze niem na sze go kra ju
do udzia łu w pro gra mie ESSOR.

Obec nie roz wój pol skich ra dio sta cji SDR wszedł w fa zę re ali za cji.
W grud niu 2013 ro ku RADMOR pod pi sał umo wę z Na ro do wym Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju (NCBR) na wy ko na nie pro jek tu na rzecz bez -
pie czeń stwa i obron no ści pań stwa pt. „Ra dio sta cja prze woź na”. Do je -
go re ali za cji zo sta ło po wo ła ne Kon sor cjum, w któ rym RADMOR jest li -
de rem. W je go skład wcho dzi kil ka firm i ośrod ków ba daw czych,
w tym Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na oraz Woj sko wy In sty tut Łącz -
no ści. Pra ca jest współ fi nan so wa na ze środ ków NCBR. Ce lem pro jek -
tu jest opra co wa nie no wo cze snej ra dio sta cji prze woź nej w tech no lo gii
SDR, któ ra do ce lo wo bę dzie sta no wić ba zę do opra co wa nia ra dio sta cji
sta cjo nar nej, okrę to wej i lot ni czej. Ra zem z ra dio sta cją po wsta nie sys -
tem kryp to gra ficz ny, za pew nia ją cym bez pie czeń stwo sa me go sys te -
mu i prze ka zy wa nych in for ma cji oraz sys tem za rzą dza nia, obej mu ją -
cy kon fi gu ro wa nie ra dio sta cji, pla no wa nie mi sji i za rzą dza nie do stęp -
nym wid mem czę sto tli wo ści. Umoż li wi to stwo rze nie ska lo wal ne go,
nie za wod ne go i mo bil ne go sys te mu łącz no ści ra dio wej, speł nia ją ce go
wy ma ga nia dzia łań sie cio cen trycz nych.

Dzię ki udzia ło wi w pro gra mie ESSOR pol skie pod mio ty po sia da ją
peł ną wie dzę aby zbu do wać na ro do we ra dio sta cje (plat for my) oraz
na ro do wy wa ve form wy łącz nie w kra ju, cał ko wi cie unie za leż nia jąc
się od do staw ców za gra nicz nych i gwa ran tu jąc bez pie czeń stwo prze -
sy ła nych in for ma cji. Ma my w kra ju wy star cza ją cy po ten cjał na uko wy
i prze my sło wy, by wy ko rzy stu jąc ro lę Pol ski w roz wo ju tej tech no lo gii
opra co wy wać i wdra żać ko lej ne jej ele men ty.

Su we ren ność środ ków łącz no ści

Re ali za cja pro jek tu za gwa ran tu je Si łom
Zbroj nym RP po zy ska nie ra dio sta cji SDR, któ re
umoż li wią two rze nie sie cio cen trycz nych sys te -
mów do wo dze nia NATO NEC oraz za pew nią in -
te ro pe ra cyj ność w pro wa dze niu dzia łań ko ali -
cyj nych, za rów no woj sko wych jak i cy wil nych
(pa ra mi li tar nych i spe cjal nych). Po zwo li rów -
nież na cał ko wi te unie za leż nie nie sys te mów
na ro do wych wy ko rzy stu ją cych ra dio sta cje SDR
od do staw ców za gra nicz nych z za cho wa niem
naj wyż sze go stop nia bez pie czeń stwa. Opra co -
wa nie pol skiej plat for my sprzę to wej, sta cji ge -
ne ra cji klu czy, no śni ków da nych kryp to gra ficz -
nych wraz z opro gra mo wa niem, oraz wy ko na -
nie opro gra mo wa nia sys te mu pla no wa nia
i dys try bu cji da nych kryp to gra ficz nych za gwa -
ran tu je peł ną kon tro lę nad ca łym sys te mem.
Urzą dze nia two rzą ce go bę dą po sia da ły kra jo -
wą cer ty fi ka cję. Ozna cza to po sia da nie w kra ju
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peł nej wie dzy i do ku men ta cji, w tym ko dów źró dło wych i al go ryt mów. 
Oczy wi ście moż li we jest w przy szło ści kup no ta kie go sprzę tu od za -

gra nicz nych pro du cen tów. Ta kie roz wią za nie po zba wi nas jed nak
wie lu istot nych in for ma cji o wy ko rzy sty wa nym urzą dze niu, m.in. ta -
kich jak ko dy źró dło we, sto so wa ne al go ryt my czy też ukry te mo du ły
ty pu „back do or” umoż li wia ją ce nie kon tro lo wa ny wy ciek in for ma cji.
A utra ta peł nej kon tro li nad środ ka mi łącz no ści to od da nie na sze go
bez pie czeń stwa w cu dze rę ce. Bo to wła śnie nie za wod ne i bez piecz ne
środ ki łącz no ści, prze sy ła ją ce in for ma cje po mię dzy sta no wi ska mi do -
wo dze nia a środ ka mi ra że nia, de cy du ją o wła ści wym uży ciu i sku -
tecz no ści dzia ła nia tych ostat nich. W przy pad ku kon flik tu mu si my
wy klu czyć groź bę pa ra li żu na szych sys te mów łącz no ści, w tym pa ra -
li żu zdal nie ste ro wa nych środ ków ra że nia.

W jed nej z pu bli ka cji ge ne rał Wi told Cie ślew ski, by ły szef Za rzą du
Wojsk Łącz no ści i In for ma ty ki stwier dził, że okre śla jąc ro dzaj sto so -
wa nych środ ków łącz no ści mu si my cią gle wra cać do py ta nia „CZy
NASZA BROŃ JEST NASZA?”

In no wa cyj ność i nie za leż ność

Opra co wa nie ra dio sta cji SDR i przy ję cie ich na wy po sa że nie na szej
ar mii to dla wie lu pol skich firm per spek ty wa wie lo let niej pro duk cji
i do staw sprzę tu. To rów nież moż li wość mo dy fi ko wa nia i mo der ni zo -
wa nia sprzę tu i ca łe go sys te mu bez ogra ni czeń. Wszyst ko to przy nie -
sie ko rzy ści Si łom Zbroj nym RP przez okres wie lu lat:
� speł nie nie wy ma gań współ cze sne go po la wal ki;
� zmniej sze nie ilo ści ty pów uży wa nych ra dio sta cji;
� za pew nie nie in te ro pe ra cyj no ści, pod sta wo we go wa run ku dzia łań

ko ali cyj nych; 
� do stęp do sie ci glo bal nych (np. In ter net), re sor to wych oraz sys te -

mów so jusz ni czych; 
� za pew nie nie in te ro pe ra cyj no ści ze środ ka mi łącz no ści in sty tu cji

rzą do wych i po za rzą do wych, od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo
pu blicz ne;

� stwo rze nie ba zy do prac nad na stęp ną ge ne ra cją ra dio sta cji. 

Prze mysł na to miast roz bu du je swój po ten cjał roz wo jo wy i wy twór -
czy w za kre sie no wo cze snych środ ków łącz no ści ra dio wej. Na le ży
ocze ki wać roz wo ju firm pro gra mi stycz nych ofe ru ją cych co raz bar dziej
za awan so wa ne apli ka cje, moż li we do za sto so wa nia w ra dio sta cjach.

Ro dzi na ra dio sta cji SDR mo że stać się po waż nym pro duk tem eks por -
to wym, a kra jo we roz wią za nia sys te mów łącz no ści wzmoc nią tak że
moż li wo ści eks por to we pol skich pro du cen tów sys te mów obron nych
i plat form bo jo wych. Pro gram umoż li wi za an ga żo wa nie się ka dry na -
uko wej w opra co wa nie kon cep cji przy szło ścio wych roz wią zań, któ re
bę dą mo gły być im ple men to wa ne w plat for mach SDR.

An drzej Sy no wiec ki
Pre zes RADMOR S.A.

Ar ty kuł był opu bli ko wa ny 22.12.2014 r. w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta”
w do dat ku „No wo cze sna Ar mia” 
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R3507 - radiostacja programowalna SDR 
w obecnej odsłonie

Andrzej Synowiecki, 
Prezes Radmoru



Pro wa dzo ne przez RADMOR dzia ła nia pro mo cyj ne i han dlo we do ty -
czą roz ma itych, czę sto bar dzo od le głych ryn ków. Jed nym z ta kich
miejsc, gdzie sta le za znacz my swo ją obec ność jest eg zo tycz na In do -
ne zja. Do tych cza so we kon tak ty na wią za ne z lo kal ny mi przed się bior -
ca mi oraz pro mo cja pro wa dzo na kon se kwent nie przez służ by han -
dlo we, przy nio sła na tym ryn ku wy mier ne owo ce. Kil ka lat te mu
Rad mor sprze dał oko ło 340 sztuk ra dio sta cji do ręcz nych VHF
R3501 in do ne zyj skiej ar mii. Na prze ło mie ro ku 2013/2014 pod pi sa -
li śmy kon trakt na do sta wę ra dio sta cji oso bi stych R35010 prze zna -
czo nych dla In do ne zyj skie go Kor pu su Pie cho ty Mor skiej.

Suk ces te go przed się wzię cia i za do wo le nie klien ta z do star czo ne go
sprzę tu otwo rzy ło dro gę dla ko lej nych za mó wień. Na sze wy sił ki han -
dlo we i wy trwa ła pra ca, za owo co wa ły za war ciem ko lej nej umo wy
z tym eg zo tycz nym klien tem. Tym ra zem za mó wie nie ob ję ło wy po sa -
że nie w ra dio sta cje pięt na stu trans por te rów opan ce rzo nych.

W 2014 ro ku kon ty nu owa li śmy na szą ak tyw ność mar ke tin go wą
w tym re gio nie, mię dzy in ny mi po przez uczest nic two w wy sta wie In -
do de fen ce Tar gi od by ły się w w li sto pa dzie 2014 ro ku w Dża kar cie.
Wy sta wa zor ga ni zo wa na zo sta ła w kom plek sie wy sta wien ni czym

„Ja kar ta In ter na tio nal Expo Ke may oran”. Oprócz kry tych hal, eks po -
zy cja obej mo wa ła tak że te re ny otwar te, na któ rych pre zen to wa ne by -
ły róż ne go ro dza ju ma szy ny bo jo we – od po jaz dów lek kich po opan ce -
rzo ne. Pro fil wy sta wy obej mo wał róż ne dzie dzi ny prze my słu obron ne -
go: ma te ria ły wy bu cho we i amu ni cję, sys te my do wo dze nia i kie ro wa -
nia wal ką, sys te my wal ki elek tro nicz nej, oraz wy po sa że nie i uzbro je -
nie dla wojsk lą do wych.

Pod czas tar gów Rad mor swo ją ofer tę po ka zy wał na wspól nym sto -
isku z po łu dnio wo afry kań skim part ne rem – fir mą Reu tech Com mu ni -
ca tions. Oprócz ra dio sta cji sze ro ko pa smo wej R3507, za pre zen to wa li -
śmy po jaz do wy sys tem łącz no ści w opar ciu o ra dio R35010 w wer sji
prze woź nej i in ter kom FONET.

Oprócz pre zen ta cji ofer ty tar gi to za wsze zna ko mi ta oka zja do spo -
tkań z na szy mi za gra nicz ny mi part ne ra mi. Pod czas wy sta wy prze -
pro wa dzi li śmy sze reg roz mów oma wia ją cych stra te gię dal szych dzia -
łań na tym ryn ku. Za cie śni li śmy tak że sto sun ki z na szym sta łym
part ne rem biz ne so wym w tym re gio nie, co jak ma my na dzie ję przy -
nie sie nie ba wem wy mier ne efek ty.

To masz Onak
Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych

Tropikalne targi
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W lu tym te go ro ku od by ła się w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab -
skich Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Prze my słu Obron ne go – IDEX. Są
to jed ne z naj więk szych te go ty pu tar gów na świe cie. Re gu lar nie co 2
la ta swo je wy ro by pre zen tu je tam po nad 1000 wy staw ców. 

Wy sta wa ta cie szy się wiel kim mię dzy na ro do wym uzna niem i z ro -
ku na rok co raz wię cej firm z ca łe go świa ta de cy du je się brać w niej
udział. Nie mo gło więc za brak nąć tam rów nież Rad mo ru, któ ry nie
pierw szy raz był uczest ni kiem tej im pre zy. Swo ją ofer tę pre zen to wa -
li śmy na wspól nym sto isku z WB Elec tro nics. Uczest ni cy i od wie dza -
ją cy wy sta wę, mo gli na szą ra dio sta cję oglą dać rów nież na na ro do -
wym sto isku Ukra iny. By ło to moż li we dzię ki na szej współ pra cy z fir -
ma mi ukra iń ski mi; na po cząt ku te go ro ku Rad mor do star czył ra dio -
sta cje tak tycz ne 3501 w wer sji prze woź nej. Dwa ich kom ple ty zo sta ły
za in sta lo wa ny na po jaz dach ty pu Do zor. Je den z nich tra fił do Abu
Dha bi, wła śnie na ukra iń skie sto isko na ro do we. Dzię ki te mu mo gli śmy
za pre zen to wać na szym klien tom i part ne rom ra dio sta cję już za in sta -
lo wa ną. Da wa ło to od wie dza ją cym szer sze po ję cie o za le tach ja kie nie -
sie ze so bą mo du lar ny sys tem pro po no wa ny przez Rad mor. War to
wspo mnieć, że z po jaz dem, a tym sa mym z na szą ra dio sta cją, za po -

Targi w Emiratach
Arabskich

IDEX 2015

Radiostację 3501 w wersji przewoźnej można było obejrzeć zamontowana
na ukraińskim pojeździe Dozor

????????????????

Panorama Abu Dhabi
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Targowajesień
Je sień to dla nas okres in ten syw nej pre zen ta cji na sze go sprzę tu.
Od wie lu lat uczest ni czy my w naj waż niej szej im pre zie tar go wej sek -
to ra zbro je nio we go – w kie lec kim Sa lo nie Prze my słu Obron ne go.
W związ ku z roz wo jem ryn ku cy fro wej łącz no ści ra dio wej (TETRA
i DMR) po ja wia ją się też im pre zy wy sta wien ni cze i kon fe ren cje pre -
zen tu ją ce ofer tę dla „cy fro wych” od bior ców. Je sie nią od by ła się
w War sza wie pierw sza kon fe ren cja RadioExpo po świę co na pro duk -
tom, sys te mom, tech no lo giom i usłu gom z za kre su pro fe sjo nal nej
łącz no ści ra dio wej, głów nie TETRA i DMR. Mie li śmy za tem oka zję
pre zen to wać sprzęt woj sko wy i cy wil ny. 

Naj więk szą im pre zą wy sta wien ni czą, da ją cą naj peł niej szy prze -
gląd moż li wo ści pol skie go prze my słu zbro je nio we go są woj sko we tar -
gi MSPO w Kiel cach. To wy sta wa o du żym zna cze niu dla pol skie go
prze my słu zbro je nio we go i dla te go uczest ni czą w nich wszy scy li czą -
cy się w tej dzie dzi nie gra cze – i kra jo wi i za gra nicz ni. Go ść mi tar gów
są nie tyl ko przed sta wi cie le Woj ska Pol skie go, Po li cji, Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej, Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, Rzą du RP ale
rów nież za gra nicz ne de le ga cje. 

RADMOR jak co ro ku pre zen to wał swo ją ofer tę na MSPO. Ja ko czło -
nek Gru py WB na sze urzą dze nia wy sta wia li śmy na wspól nym sto -
isku. Oprócz Rad mo ru i WB Elec tro nics w wy sta wie uczest ni czy ły
rów nież po zo sta łe fir my z gru py tj. – MindMade, Arex i Fly tro nic.
RADMOR po ka zy wał sprzęt ty po wo woj sko wy oraz urzą dze nia cy wil -
ne, któ re mo gą być wy ko rzy sty wa ne rów nież przez si ły zbroj ne.
Z rad mo row skiej ofer ty tar go wi go ście mo gli obej rzeć do ręcz ne ra dio -
sta cje R3501, do ręcz ną ra dio sta cję pro gra mo wal ną R3507, ra dio sta cję
oso bi stą R35010 (w róż nych wer sjach) oraz tre na żer ra dio sta cji ro dzi -
ny F@stnet. Pre zen to wa ne był też ter mi na le do łącz no ści cy fro wej
stan dar dów TETRA oraz DMR. Na sza eks po zy cja cie szy ła się du żym
za in te re so wa niem zwie dza ją cych z kra ju i z za gra ni cy. 

Sa lon to nie tyl ko miej sce pre zen ta cji in no wa cji tech no lo gicz nych
i pro duk tów z dzie dzi ny uzbro je nia i tech ni ki woj sko wej, ale i miej sce
po zna wa nia po trzeb od bior ców, spo tkań oraz roz mów, na wią zy wa nia
no wych kon tak tów i pod trzy my wa nia już ist nie ją cych. Ze szło rocz ne
MSPO by ło rów nież waż ne ze wzglę du na plan mo der ni za cji Sił Zbroj -
nych RP i po dej mo wa nie przez MON de cy zji do ty czą cych wy po sa że -
nia ar mii w no wy sprzęt.

Kon fe ren cja RadioExpo (08.10.2014), wraz z to wa rzy szą cą jej wy -

MSPO, RadioExpo

��
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znał się od wie dza ją cy tar gi pre zy dent Ukra iny – Pe tro Po ro szen ko.
IDEX to miej sce, gdzie krzy żu ją się dro gi wie lu biz nes me nów z na -

szej bran ży. Dzię ki te mu pod czas wy sta wy od by li śmy sze reg spo tkań
z do tych cza so wy mi part ne ra mi, z róż nych kra jów świa ta. Na wią za li -
śmy rów nież no we kon tak ty han dlo we i po zna li śmy obec ne wy ma ga -
nia po ten cjal nych od bior ców oraz spe cy fi kę lo kal ne go ryn ku. Oprócz
te go, by ła to tak że spo sob ność do za po zna nia się z naj now szy mi osią -
gnię cia mi współ cze snej tech ni ki woj sko wej. Uczest nic two na tar gach
umoż li wi ło nam tak że od by cie spo tkań z na szym sta łym part ne rem

na ryn ku afry kań skim i azja tyc kim. By ła to zna ko mi ta oka zja do omó -
wie nia wie lu bie żą cych za gad nień współ pra cy oso bi ście, tym ra zem
bez po śred nic twa te le fo nów ko mór ko wych i in ter ne tu.

To masz Onak
Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych
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sta wą, by ła na to miast oka zją do za pre zen to wa nia na szej ofer ty z za -
kre su cy fro wych sys te mów TETRA i DMR. Nie je ste śmy pro du cen tem
urzą dzeń te go ty pu, ale re pre zen tu je my w Pol sce naj lep szych świa to -
wych do staw ców ter mi na li do obu tych sys te mów cy fro wych – fir my
HyTERA, AIRBUS (daw niej Cas si dian) oraz DAMM. Na sza fir ma nie
ogra ni cza się jed nak je dy nie do dys try bu cji i ser wi so wa nia sprzęt. Ofe -
ru je my rów nież wła sne roz wią za nia, ba zu ją ce na ter mi na lach cy fro -
wych m.in. dys po zy tor ską apli ka cję oraz sta cję ba zo wą do sys te mu
DMR za pro jek to wa ne na ba zie ra dio te le fo nu prze woź ne go MD785 fir -
my Hy te ra. Opra co wa li śmy też ze staw łącz no ści mo to cy klo wej do ra -
dio te le fo nu no szo ne go DMR Hy te ra PD785G umoż li wia ją ce kie row cy
mo to cy kla ko rzy sta nie z ra dio te le fo nu no szo ne go w trak cie jaz dy bez
od ry wa nia rąk od kie row ni cy. Użyt kow ni kom cy fro wych Sys te mów
DMR pro po nu je my też na sze au tor skie ze sta wy ka mu flo wa ne do ra -
dio te le fo nów prze woź nych DMR Hy te ra MD785G i ze sta wy ka mu flo -
wa ne au dio do ra dio te le fo nów ka mu flo wa nych DMR Hy te ra X1p i X1e.
Wszyst kie te roz wią za nia by ły pre zen to wa ne na war szaw skiej kon fe -

ren cji RadioExpo. By ła to pierw sza te go ty pu im pre za dot. cy fro wych
sys te mów łącz no ści w Pol sce i naj lep sze miej sce spo tkań dla bran ży
ra dio ko mu ni ka cji pro fe sjo nal nej. W tym ro ku rów nież za mie rza my
spo tkać się na tej im pre zie z na szy mi od bior ca mi. 

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu
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Konferencji RadioExpo towarzyszyła niewielka wystawa sprzętu Na kieleckim MSPO 2014

Nasi goście 
na Salonie Przemysłu Obronnego
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Laserem w radiostacje
La ser wy ko rzy sty wa ny jest po wszech nie w róż nych dzie dzi nach co -
dzien ne go ży cia. Sto su je my go w elek tro ni ce, te le ko mu ni ka cji,
w me dy cy nie oraz w tech ni ce woj sko wej. La se ry zna la zły rów nież
za sto so wa nie w prze my śle np. przy cię ciu ma te ria łów czy też zna -
ko wa niu pro duk tów. 

W Rad mo rze od po nad ro ku uży wa ny jest la se ro wy sys te mem zna -
ku ją cy RMI, któ ry umoż li wia wy ko na nie zna ków gra ficz nych, tek stu,
ko dów pa sko wych, dwu wy mia ro wych ma tryc da nych i nu me rów se -
ryj nych. Wy ko nu je my nim ozna cze nia na me ta lach oraz two rzy wach.
Zna ko wa ne są w ten spo sób obu do wy, kor pu sy, ta blicz ki, ta blicz ki
zna mio no we i an te ny. Do jed ne go z na szych wy ro bów wy ko na li śmy
rów nież uda ne pró by wy ci na nia la se rem fo lii ter mo -prze wo dzą cej
o skom pli ko wa nym kształ cie. 

Urzą dze nie na któ rym pra cu je my prze zna czo ne jest do zna ko wa nia
ma te ria łów twar dych i wy ko rzy stu je tech no lo gię Nd: yVO4. Je go za le -
tą jest mię dzy in ny mi znacz nie lep sze wy ko rzy sta nie ener gii niż w la -
se rach tra dy cyj nych CO2 co po zwa la na wy eli mi no wa nie sto so wa nia
ze wnętrz nych źró deł ener gii i du żych sys te mów chło dzą cych. Przy je -

go po mo cy moż na wy ko nać zna ko wa nie o więk szej pre cy zji, po nie waż
la se ry ma ją mniej szy roz miar plam ki. Ram ka pod glą du umoż li wia
pre cy zyj ne usta wie nie zna ko wa ne go de ta lu przed włą cze niem wiąz ki
ro bo czej. Po le pra cy na sze go la se ra to 60x60mm, jest to za leż ne od ro -
dza ju so czew ki. W ra zie po trze by moż na za sto so wać so czew kę zwięk -
sza ją cą po le pra cy do 240x240mm. Urzą dze nie jest pro ste w ob słu dze
a opro gra mo wa nie pra cu je w śro do wi sku Win dows dzię ki cze mu pra -
ca urzą dze nia kon tro lo wa na jest za po mo cą zwy kłe go kom pu te ra PC.
Sys tem jest ener go osz częd ny a dio da la se ro wa ma dłu gą ży wot ność
(do 30.000 go dzin pra cy), co ozna cza ni skie kosz ty eks plo ata cji.

Zna ko wa nie tech ni ką la se ro wą za pew nia szyb kie, pre cy zyj ne,
a przede wszyst kim trwa łe ja ko ścio wo, moż na by po wie dzieć „nie -
znisz czal ne”, ozna cze nie. Urzą dze nia, któ re pro du ku je my, na ra żo ne
są na zmien ne wa run ki kli ma tycz ne, co mo że po wo do wać szyb sze
sta rze nie się ma te ria łów. Zna ko wa nie la se ro we nie wpły wa na ży wot -
ność ma te ria łu, na któ ry je na nie sio no, dzię ki cze mu zna ko wa nie
w ża den spo sób nie osła bia urzą dze nia. Jest to ko rzyst ne za rów no dla
nas, pro du cen tów, jak i dla klien tów.

Ma rek Do mbrow ski
Dział In ży nie rii Pro duk cji

Nowoczesne metody znakowania
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RADMOR
jeździ, biega, maszeruje

Nie za leż nie od po ry ro ku wie le osób lu bi ak tyw nie wy po czy wać. Bie -
ga nie, nor dic wal king czy jaz da na ro we rze cie szą się dzi siaj du żą
po pu lar no ścią. Oprócz in dy wi du al ne go upra wia nia spor tu na co
dzień wie lu ama to rów ru chu bie rze udział w im pre zach spor to wych. 

W Gdy ni, w któ rej sie dzi bę ma RADMOR, od by wa się wie le ma so -
wych wy da rzeń spor to wych. Or ga ni zu je je nie tyl ko mia sto, ale rów -
nież lo kal ne fir my oraz or ga ni za to rzy im prez ogól no pol skich.
RADMOR od wie lu już lat uczest ni czy w nich ja ko fir ma wspie ra ją ca
je w róż ny spo sób – od po mo cy fi nan so wej, po przez fun do wa nie na -
gród dla uczest ni ków po zor ga ni zo wa nie tym cza so wej sie ci łącz no ści
nie zbęd nej do prze pro wa dze nia im pre zy i wy po ży cze nia po trzeb ne go
sprzę tu. 

Na si pra cow ni cy rów nież są ak tyw ni w róż nych dys cy pli nach spor -
tu. Wie lu rad mo row ców od lat do jeż dża do pra cy na ro we rach a część
z nich od kli ku se zo nów uczest ni czy w gdyń skim kon kur sie „Jeż dżę
ro we rem do pra cy”. W fir mie ak tyw nie dzia ła też gru pa oko ło 20 osób
wy po czy wa ją cych na ro we rach. Czę sto w na szym biu le ty nie pu bli ku -
je my re la cje z ich bliż szych i dal szych wy praw np. w nu me rze 2/2014
za miesz czo na by ła re la cja z ro we ro we go urlo pu na Ma zu rach.

Sportowcy są wśród nas

Uczestnicy tegorocznego gdyńskiego biegu urodzinowego 
- od lewej Wiktor Garus, Tomasz Gil

W Biegu Niepodległości w 2014 roku 
reprezentowali nas również bardzo młodzi zawodnicy; 

Tymon Bujny, syn pracownicy Radmoru, 
uczestniczył w biegu młodzieży szkół podstawowych
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Od kil ku lat Gdyń skie Cen trum Spor tu or ga ni zu je wy da rze nie o na -
zwie Grand Prix Gdy nia – cykl 4 im prez bie go wych. Od by wa ją się one
co ro ku w po dob nych ter mi nach a ich na zwy zwią za ne są z wy da rze -
nia mi waż ny mi dla Pol ski i Gdy ni. W tym ro ku ka len darz Grand Prix
Gdy ni jest na stę pu ją cy: Bieg Uro dzi no wy – 21 lu te go, Bieg Eu ro pej -
ski – 9 ma ja, Noc ny Bieg Świę to jań ski – 19 czerw ca (start
o godz. 23: 59) oraz Bieg Nie pod le gło ści – 11 li sto pa da. Start i me ta
każ de go bie gu usy tu owa ne są na Skwe rze Ko ściusz ki, w oko li cy ORP
Bły ska wi ca. Każ dą z tych im prez wień czy bieg głów ny na 10 km. Po -
za bie giem głów nym roz gry wa ne są bie gi na krót szych dy stan sach dla
dzie ci i mło dzie ży a tak że marsz nor dic wal king.

W bie gach głów nych na 10 km od kil ku już lat star tu je kil ka osób
z na szej fir my. Na ra zie nie two rzy my zor ga ni zo wa nej gru py tak jak
uczest ni cy z wie lu in nych firm, ale od li sto pa da ubie głe go ro ku bie ga -
my w ko szul kach fir mo wych o ile po ra ro ku i po go da na to po zwa la ją.
Przed te go rocz nym Bie giem Uro dzi no wym uda ło mi się spo tkać
dwóch uczest ni ków bie gu z RADMOR–u. Mam na dzie ję, że pod czas
ko lej nych im prez spo tkam ich wię cej. Bie ga cze z Rad mo ru to gru pa
zróż ni co wa na i pod wzglę dem po zio mu spor to we go i uzy ski wa nych
wy ni ków dla te go star tu je my z róż nych pól star to wych i nie bie gnie my
w gru pie. Pod czas bie gów je ste śmy roz pro sze ni w tłu mie star tu ją cych,
któ ry li czy 4-5 tys. osób. 

Każ dy kto ukoń czy bieg otrzy mu je na pa miąt kę me dal. Co ro ku me -
da le ma ją in ną for mę a kom plet me da li ze wszyst kich czte rech im prez
two rzy bar dzo cie ka we kom po zy cje. W 2014 ro ku kom plet me da li
utwo rzył sta tu et kę Da ru Mło dzie ży. W tym ro ku bę dzie to po dium
z trze ma spor tow ca mi.

W bie gach GPX Gdy nia każ dy kto ukoń czy je w prze wi dzia nym li -
mi cie cza su jest zwy cięz cą. Dla wie lu uczest ni ków wy nik i za ję te miej -
sce są oczy wi ście waż ne, każ dy bieg to prze cież for ma współ za wod -
nic twa, ale dla więk szo ści bie ga czy naj waż niej szy jest jed nak sam fakt

uczest nic twa i po ko ny wa nie wła snych sła bo ści. Na me cie sa tys fak cja
gwa ran to wa na. Pierw szy te go rocz ny bieg za na mi. Czas roz po cząć
przy go to wa nia do ko lej ne go.

Jaz da na ro we rze, rol kach i nar tach, bie ga nie czy cho dze nie z kij -
ka mi to na praw dę świet ny spo sób na ak tyw ne spę dze nie wol ne go cza -
su i do bry na strój. Po wo dy dla któ rych to ro bi my dla każ de go są in -
ne – zdro wie, do bra kon dy cja czy za ję cie do bre go miej sca w za wo -
dach. Waż ne jest, że każ dy z nas mo że za jąć się dys cy pli ną ja ką lu bi,
waż ny jest sam ruch oraz ko rzy ści i przy jem ność ja ką ze so bą nie sie. 

To masz Gil
Biu ro Pro jek tów Biz ne so wych

Statuetka Daru Młodzieży utworzona z medali za gdyńskie biegi, 
które odbyły się w 2014 roku - trofeum autora tekstu

Gdyński bieg urodzinowy na starcie
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� Będzin, TELMI, tel.: (32) 261-24-09
� Biała Podlaska, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604-90-61-78
� Bielsko Biała, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 
� Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
� Częstochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 
� Deszczno, ALCOM, tel.: (95) 751-32-11
� Dobczyce, ERDEX, tel.: (12) 636-97-90 
� Gdynia, RADKOM, tel.: (58) 699-66-93 
� Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58) 699-66-40
� Inowrocław, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52) 355-45-81
� Kielce, MZK, tel.: (41) 345-24-21 w.295
� Kostrzyn, FOKS, tel.: (61) 847-29-80 
� Koszalin, ERTEL, tel.: (94) 341-65-96 
� Kraków, ZUEiK, tel.: (12) 266-39-39 
� Kramsk, POLRADKOM, tel.: (63) 246-72-22 
� Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (62) 725-36-13 
� Lubin, INOVA, tel.: (76) 746-41-46 
� Lublin, AZEP, tel.: (81) 748-19-89
� Lublin, COM RADIO, tel.: (81) 743-83-83 
� Lublin, RADTEL, tel.: (81) 743-40-50 
� Łańcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17) 225-43-72 

� Łódź, JAL RADIO, tel.: (42) 676-29-22 
� Mielec, ZEN, tel.: 506-47-03-50
� Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12
� Olsztyn, PROFKOM, tel.: (89) 527-22-78
� Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89) 535-13-80
� Poznań, RADIOSERWIS, tel.: (61) 820-57-91 
� Poznań, RTF–SERWIS, tel.: (61) 820-93-27
� Poznań, ZAKŁAD ELEKTRONICZNY, tel.: (61) 661-53-94 
� Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606-80-45-39 
� Radom, AZSTUDIO.COM.PL, tel.: (48) 344-12-38 
� Radom, ELNEX, tel.: (48) 367-13-13
� Rzeszów, ELDRO, tel.: (17) 854-07-59
� Stargard Szczeciński, KUBA TRONIC, tel.: (91) 578-47-60 
� Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44) 724-66-56 
� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (56) 621-94-49 
� Tychy, MONRAD, tel.: 608-45-49-63
� Warszawa, DALES, tel.: (22) 643-96-81
� Warszawa, PERFECT, tel.: (22) 622-90-45
� Włocławek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54) 413-32-32 
� Wrocław, MEGAHERC, tel.: 601-15-67-21
� Wrocław, N.S.E., tel.: 601-72-20-79

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: 58/69.96.999 – centrala

fax: 58/69.96.992 – kancelaria

Bezpłatne wydawnictwo 

„INFO-RADMOR” 

ukazuje się 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:

tel.: 58/69.96.651 - Małgorzata Zeman                                  

fax: 58/69.96.992

e-mail: targi@radmor.com.pl

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.




