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Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny numer
naszego biuletynu. Po raz pierwszy na ∏amach
naszego wydawnictwa mo˝ecie zapoznaç si´ 

z ofertà Zak∏adu Mechanicznego, wytwórcy konstrukcji
noÊnych 19” dla automatyki przemys∏owej i telekomunikacji.
Na stronie obok przedstawiamy pracowników, do których
mo˝ecie si´ Paƒstwo zwracaç ze wszystkimi pytaniami
dotyczàcymi produkowanych elementów mechanicznych. 

Oferta Radmoru wzbogaci∏a si´ o urzàdzenia do transmisji
danych przez sieç energetycznà. Temu tematowi poÊwi´cony
jest artyku∏ „Internet z gniazdka” na str.6. Zapraszamy te˝ 
do przeczytania wspomnieƒ na temat rozbudowy gdyƒskiej
siedziby Radmoru. Podzieli∏a si´ nimi pani Helena Wójcicka 
– d∏ugoletni kierownik Dzia∏u Inwestycji Radmoru. 

Zawsze aktualne informacje o Radmorze i ofercie firmy
znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie internetowej
www.radmor.com.pl. Zapraszamy do odwiedzania nas 
w sieci.

Redakcja

Jacek Korytowski 
Dyrektor Zak∏adu Mechanicznego 
tel.: 058 / 6996 570 
jacek.korytowski@radmor.com.pl 

Roman Jakubek 
Kierownik Biura Planowania 
i Przygotowania Produkcji 
Zajmuje si´ obs∏ugà kluczowych
klientów w zakresie wyrobów
katalogowych. 
tel.: 058 / 6996 571 
roman.jakubek@radmor.com.pl 

Tomasz Kleinschmidt 
Menad˝er Segmentu  
Wspó∏pracuje z kluczowymi
klientami w zakresie
specjalistycznych us∏ug. 
tel.: 058 / 6996 574 
tomasz.kleinschmidt@radmor.com.pl

Marek Cichosz 
Kierownik Biura Konstukcyjno-
Technologicznego 
Jest odpowiedzialny za nowe
opracowania konstrukcyjne oraz 
za wdro˝enie do produkcji wyrobów
i technologii. 
tel.: 058 / 6996 577 
marek.cichosz@radmor.com.pl 

Zbigniew Labudda 
Kierownik Produkcji Zak∏adu
Mechanicznego 
tel.: 058 / 6996 580 
zbigniew.labudda@radmor.com.pl 

Wies∏aw Garsztka 
Kierownik Biura Systemu JakoÊci 
Odpowiada za wdro˝enie i sprawne
dzia∏anie systemu jakoÊci. 
tel.: 058 / 6996 561 
wieslaw.garsztka@radmor.com.pl

Wyró˝nieni za jakoÊç

Sytuacja gospodarcza, w jakiej znalaz∏y si´ polskie
przedsi´biorstwa na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, wymaga∏a
od nich opracowania nowoczesnych systemów zarzàdzania.
Wdra˝anie koncepcji zarzàdzania przez jakoÊç by∏o w polskiej
gospodarce bardzo wa˝nym elementem jej rozwoju. 

Sposobem na promocj´ i popula-
ryzacj´ problematyki jakoÊci jest
m.in. konkurs o Pomorskà Nagrod´
JakoÊci. Jego organizatorem jest
Pomorska Rada Federacji Stowa-
rzyszeƒ Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
oraz Polski Rejestr Statków, Krajowa
Izba Gospodarki Morskiej i Pomorska
Izba Przemys∏owo-Handlowa 
w Gdaƒsku. Zainteresowanie przed-
si´biorstw udzia∏em w tym konkursie
z roku na rok jest coraz wi´ksze. 
Do VIII edycji zg∏osi∏o si´ ponad 200
firm. 

RADMOR dwukrotnie uczestniczy∏
w konkursie o Pomorskà Nagrod´
JakoÊci i dwukrotnie zosta∏ wyró˝-

niony. Wyniki VIII edycji og∏oszono 26 listopada 2004 roku
podczas uroczystego spotkania w siedzibie Naczelnej
Organizacji Technicznej w Gdaƒsku. Nagrody wr´cza∏
Marsza∏ek Województwa Pomorskiego pan Jan Koz∏owski. 
Na uroczystoÊci obecni byli te˝ przedstawiciele Komitetu
Honorowego oraz pomorskich mediów.

Andrzej Zegarek

FLESZ

Na ok∏adce: A. Synowiecki, prezes Radmoru,
odbiera z ràk J. Zemke, wiceministra ON,
wyró˝nienie za opracowanie radiostacji 3505
(wi´cej na str. 9)
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Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zak∏adu
Mechanicznego. Przedstawià oni szczegó∏owà ofert´ 
i udzielà informacji na temat Êwiadczonych us∏ug.



AQAP/ISONatowskie normy w RADMORZE 

ISO dla mechaników

W celu ugruntowania pozycji lidera na rynku dostawców
Êrodków ∏àcznoÊci oraz zwi´kszenia zaufania do firmy,
Radmor podda∏ certyfikacji swój System
JakoÊci. Pierwszy certyfikat ISO firma
uzyska∏a w 1998r., a od 4 lat posiada te˝
natowski certyfikat AQAP. Od tego czasu
nasz System JakoÊci jest poddawany
regularnym auditom, zw∏aszcza 
w przypadku, gdy zmieniajà si´
wymagania ISO i AQAP.

Jesienià 2004 roku uzyskaliÊmy
certyfikat zgodnoÊci Systemu JakoÊci
RADMOR S.A. z wymaganiami normy
AQAP 2110. Audit przeprowadzi∏
przedstawiciel Zak∏adu Systemów
JakoÊci i Zarzàdzania. Jest to jedyna 
w Polsce jednostka uprawniona 
do poÊwiadczania zgodnoÊci firmowych
systemów jakoÊci z natowskimi
dokumentami standaryzacyjnymi. 

G∏ównym celem NATO, 
w odniesieniu do jakoÊci sprz´tu wojskowego, jest
zapewnienie zgodnej wspó∏pracy pomi´dzy trzema stronami
uczestniczàcymi w procesie zakupu tj. dostawcà sprz´tu
wojskowego, jego odbiorcà oraz bezpoÊrednim
u˝ytkownikiem. Obowiàzki i uprawnienia ka˝dego
uczestnika procesu zosta∏y okreÊlone w serii publikacji
standaryzacyjnych okreÊlanej mianem „rodzina norm 
AQAP 2000” (ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATION). 
Ta wspó∏praca jest konieczna w ca∏ym cyklu ˝ycia wyrobu

tzn. od chwili powstania jego idei i zg∏oszenia potrzeby
zaprojektowania, a˝ do jego póêniejszej kasacji.

Szczególnà rol´ w ∏aƒcuchu dostaw
odgrywa producent, który dla
zapewnienia skutecznoÊci i efektywnoÊci
swoich dzia∏aƒ powinien zadbaç 
o wdro˝enie systemu zapewnienia jakoÊci 
wg publikacji standaryzacyjnej 
AQAP 2110. Posiadanie tego certyfikatu
jest jednym z wymogów stawianych
przedsi´biorstwom sk∏adajàcym swoje
oferty w przetargach organizowanych
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Norma ta jest jednà z rodziny norm 
AQAP 2000. Pod wzgl´dem liczby 
i struktury wymagaƒ jest ona
uzupe∏nieniem i rozszerzeniem cywilnej
normy ISO 9001. Innymi s∏owy - nie
mo˝na spe∏niç wymagaƒ AQAP 2110 bez
spe∏nienia wymagaƒ ISO 9001. 

Najwa˝niejsze elementy systemu 
wg AQAP 2000, poza wymaganiami okreÊlonymi przez norm´
ISO 9001, to:
■ analiza ryzyka i zarzàdzanie dzia∏aniami prowadzàcymi 

do jego zminimalizowania,
■ zarzàdzanie konfiguracjà produktu,
■ koniecznoÊç okreÊlenia niezawodnoÊci i podatnoÊci

obs∏ugowej wyrobu,
■ wspomaganie procesu Rzàdowego Zapewnienia JakoÊci.

Andrzej Zegarek
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Zak∏ad Mechaniczny powsta∏ w 1999 roku. Wydzia∏
mechaniczny Radmoru zosta∏ wtedy przekszta∏cony 
w samodzielnà firm´. By∏ to czas znaczàcych zmian
organizacyjnych, które umo˝liwi∏y samodzielne i szybkie
podejmowanie decyzji. Jednà z nich by∏o opracowanie
Systemu Zarzàdzania JakoÊcià i poddanie go procesowi
certyfikacji. Dzia∏ania te zosta∏y uwieƒczone sukcesem. 
W styczniu 2005 roku Zak∏ad Mechaniczny otrzyma∏
certyfikat systemu jakoÊci ISO 9001: 2000. Zosta∏ 
on przyznany przez firm´ LLOYDS REGISTER QUALITY

ASSURANCE. Etap ustanowienia i wdro˝enia Systemu JakoÊci
firma ma ju˝ za sobà, teraz rozpoczyna si´ znacznie
trudniejszy okres jego utrzymania. 

Ma∏gorzata Zeman 



Sytuacji kryzysowych nie da si´ uniknàç – zawsze b´dà
zdarzaç si´ powodzie, po˝ary, wypadki drogowe i inne tragiczne
wydarzenia. Mimo, ̋ e wi´kszoÊci z nich nie mo˝na przewidzieç,
wszystkie s∏u˝by niosàce ratunek poszkodowanym muszà byç
do nich przygotowane. Aby spe∏niaç swoje zadania, Centra
Zarzàdzania Kryzysowego powinny dysponowaç niezawodnymi
urzàdzeniami ∏àcznoÊci nie tylko przewodowej, ale równie˝
radiowej. 

Radiotelefony produkowane przez Radmor wykorzystywane sà
w wielu jednostkach stra˝y po˝arnej i Centrach Zarzàdzania
Kryzysowego ró˝nych szczebli. Dzi´ki nim jednostki systemu
mogà ze sobà wspó∏pracowaç i sprawnie dysponowaç s∏u˝bami
ratowniczymi oraz alarmowaç inne podmioty wspó∏dzia∏ajàce. 

Jesienià 2004 roku firma „FOKS” z Poznania, autoryzowany
przedstawiciel handlowy Radmoru, wykona∏a stanowisko
∏àcznoÊci radiowej dla Centrum Zarzàdzania Kryzysowego 

Urz´du Miejskiego w Kaliszu. W projekcie zastosowano
radiotelefony Radmor 3037. Wbudowano je w specjalnà konsol´
u∏atwiajàcà prac´ dyspozytora. Dodatkowe akumulatory
radiotelefonów oraz awaryjne zasilanie oÊwietlenia pulpitu
zapewniajà nieprzerwanà prac´ stanowiska w razie uszkodzenia
zasilania g∏ównego. Wykonano równie˝ dodatkowà sieç 230V 
do zasilania z generatora spalinowego. Radiotelefony wyposa˝ono 
w anteny typu FOKS J 3/4 z zyskiem oko∏o 2 dB. Takie rozwiàzanie
zapewnia ∏àcznoÊç w promieniu 30-40 km, a za poÊrednictwem stacji
przemiennikowej – równie  ̋z Poznaniem. Na stanowisku znajdujà sí
te  ̋urzàdzenia do uruchamiania syren alarmowych obrony cywilnej.

JeÊli interesujà Paƒstwa podobne rozwiàzania prosimy
kontaktowaç si´ z panem Micha∏em Âl´zakiem z firmy FOKS 
(ul. Poznaƒska 28, 60-851 Poznaƒ; tel.: (061)847.29.80; 
e-mail: foks@poznan.home.pl; www.foks.pl).

Maciej Âl´zak

U˚YTKOWNICY
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Na ratunek

Stanowisko ∏àcznoÊci radiowej 
w kaliskim Centrum 

Zarzàdzania Kryzysowego

Przewoêny radiotelefon 3007 
mo˝e byç wykorzystywany jako biurkowa stacja bazowa



Z OFERTY

Wspó∏czesne urzàdzenia to nie tylko uk∏ady scalone i inne
elementy elektroniczne, ale równie˝ wysokiej jakoÊci mechanika.
Radmor do produkowanego przez siebie sprz´tu zawsze sam
wytwarza∏ podzespo∏y mechaniczne. Jednak na fali transformacji
gospodarczej zachodzàcej w naszym kraju zaczà∏ zmieniaç si´
równie˝ Radmor. W celu lepszego wykorzystania majàtku firmy
niektóre wydzia∏y zaplecza produkcyjnego przekszta∏cono 
w samodzielne jednostki produkcyjno-handlowe. 

W 1999 roku ówczesny wydzia∏ mechaniczny zosta∏
przekszta∏cony w samodzielnà jednostk´ - Zak∏ad Mechaniczny.
Dzi´ki temu posuni´ciu, oprócz dostarczania elementów
mechanicznych Radmorowi, mo˝na by∏o rozwinàç wspó∏prac´ 
z nowymi klientami. Pierwsze dwa lata up∏yn´∏y na szukaniu
swojego miejsca na rynku i zdobywaniu kontraktów. By∏ to czas
znaczàcych zmian organizacyjnych, które umo˝liwi∏y
samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji. Ponadto, co bardzo
wa˝ne, uÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e codzienna praca s∏u˝y nie tylko
osiàgni´ciu bie˝àcych efektów, ale równie˝ buduje naszà mark´
na przysz∏oÊç. W tym czasie nie mieliÊmy funduszy na
inwestowanie w nowe maszyny i Êrodki produkcji. Tym wi´ksza
by∏a satysfakcja z coraz wi´kszej liczby klientów i rosnàcej
sprzeda˝y. W kolejnych latach rozpoczà∏ si´ proces stopniowej
modernizacji zak∏adu. Szczególnie owocne by∏y ostatnie miesiàce
- kupiliÊmy dwa centra obróbcze CNC oraz nowoczesnà
wycinark´ do blach. Zakupy te podniosà jakoÊç i atrakcyjnoÊç
naszej oferty a co si´ z tym wià˝e zaowocujà dalszym wzrostem
przychodów. Ju˝ w 2004 roku wartoÊç sprzeda˝y naszych us∏ug 
i wyrobów stanowi∏a 9% obrotów ca∏ego Radmoru.

Obecnie Zak∏ad Mechaniczny jest liczàcym
si´ producentem konstrukcji systemu 19”
szeroko stosowanych w automatyce
przemys∏owej i telekomunikacji, tj. kaset, szaf
oraz osprz´tu do nich. Âwiadczy te˝ szereg
specjalistycznych us∏ug technologicznych. 
W ubieg∏ym roku Zak∏ad Mechaniczny
obchodzi∏ piàtà rocznic´ powstania. To mo˝e
nie tak znaczàcy jubileusz na tle prawie 
60-letniej historii ca∏ego Radmoru, jednak dla
nas, uczestników tego przedsi´wzi´cia, jest to
moment wa˝ny i sk∏aniajàcy do refleksji. 
W styczniu tego roku Zak∏ad Mechaniczny
otrzyma∏ certyfikat systemu jakoÊci ISO 9001.
Fakt ten jest symbolicznym potwierdzeniem
dojrza∏oÊci organizacyjnej naszego zak∏adu
oraz uwieƒczeniem 5-letniej pracy przy
budowaniu firmy.

Jacek Korytowski

Oferta produkcyjna: 
■ systemy konstrukcji noÊnych 19” – kasety wraz 

z wyposa˝eniem, szafy, stojaki, obudowy, p∏ytki czo∏owe,
wyposa˝enie specjalne

■ konstrukcje noÊne, obudowy, w tym o podwy˝szonych
wymaganiach odpornoÊci mechanicznej

■ osprz´t mechaniczny – radiatory, ekrany, elementy z∏àczne,
uchwyty i wsporniki

■ anteny do urzàdzeƒ radiokomunikacyjnych
■ podzespo∏y zabezpieczenia mienia – podajniki kasowe

Âwiadczone us∏ugi:
■ wykrawanie i gi´cie blach na obrabiarkach

sterowanych numerycznie
■ t∏oczenie na prasach mimoÊrodowych
■ frezowanie i toczenie na nowoczesnych

centrach obróbczych CNC
■ zgrzewanie metali, w tym metali kolorowych
■ spawanie metali w os∏onie argonu i

dwutlenku w´gla
■ bezstykowe pomiary d∏ugoÊci detali oraz

pomiarów kàta
■ okresowe kontrole warsztatowych narz´dzi

pomiarowych d∏ugoÊci i kàta
■ projektowanie obudów i elementów

mechanicznych zgodnie z wymaganiami klienta
■ doradztwo techniczne przy wykonawstwie obudów,

elementów mechaniki, wykrojników, stempli 
■ opracowywanie oprogramowania dla maszyn sterowanych

numerycznie

Z mechanikà na ty 
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Ka˝dy, kto chce po∏àczyç ze sobà kilka komputerów
zastanawia si´ jak to zrobiç najlepiej - czy ciàgnàç popularnà
„skr´tk´” czy mo˝e kupiç urzàdzania WiFi do
bezprzewodowej transmisji danych. Planujemy jak
poprowadziç kabel sieciowy tak, ˝eby nie robiç zb´dnych
dziur w Êcianach i zachowaç estetyk´ budynku lub
mieszkania. Bywa te˝ tak, ˝e nie ma technicznych
mo˝liwoÊci po∏o˝enia przewodów sieciowych. Natomiast 
w przypadku urzàdzeƒ WiFi nie wiemy czy sygna∏ b´dzie
odbierany przez Êciany i stropy. Wi´kszoÊç z nas zapomina 
o tym, ˝e w ka˝dym pomieszczeniu mamy sieç energetycznà
z gniazdkami elektrycznymi. Jest to gotowy do
wykorzystania kana∏ komunikacyjny dla transmisji danych
metodà Powerline Communication (PLC). 

W komunikacji PLC zmodulowany sygna∏ wysokiej
cz´stotliwoÊci jest dodawany do przebiegu napi´cia zasilania
sieci elektrycznej. Rozchodzi si´ on w przewodach, 
a urzàdzenie odbiorcze z demodulatorem „wy∏apuje” go 
z napi´cia zasilajàcego i umo˝liwia odtworzenie oryginalnych
danych. Poniewa˝ sygna∏ jest w sieci zak∏ócany, dlatego razem
z danymi przesy∏ana jest tzw. suma kontrolna CRC* niezb´dna
do weryfikacji poprawnoÊci danych. 

Mo˝liwoÊç przesy∏ania informacji linià niskiego napi´cia

da∏a nowy impuls do rozwoju aplikacji nie tylko dla automatyki
przemys∏owej, ale równie˝ do zastosowaƒ domowych 
i biurowych. Wyeliminowanie koniecznoÊci wykonania
dodatkowej infrastruktury kablowej pozwala na du˝à redukcj´
kosztów ca∏ej sieci. Oferowane przez nas urzàdzenia firmy
CORINEX umo˝liwiajà transmisj´ ka˝dego rodzaju danych
cyfrowych kablami elektrycznymi i koncentrycznymi oraz 
w sposób bezprzewodowy. Przy ich pomocy mo˝emy po∏àczyç
ze sobà np. komputery, telefony cyfrowe w∏àczane wprost do
sieci komputerowej (IP Phones), kamery i inne urzàdzenia.
Wszystkie produkty spe∏niajà wymogi bezpieczeƒstwa i mogà
byç stosowane w przedsi´biorstwach, szko∏ach, szpitalach,
hotelach, oraz w mieszkaniach i domach. Do instalacji systemu
nie potrzeba kolejnych kabli, dlatego te˝ doskonale nadaje si´ do
wykorzystania w budynkach zabytkowych. Oferowane przez
nas urzàdzenia nie zak∏ócajà pracy innych urzàdzeƒ
elektrycznych takich jak telewizory, radia czy inny sprz´t
gospodarstwa domowego. Ich stosowanie nie wymaga te˝
˝adnych zezwoleƒ. 

Bart∏omiej Stachnik

*CRC (z ang. Cyclic Redundancy Check) - ma∏a liczba ca∏kowita, której
celem jest sprawdzenie technicznej poprawnoÊci przesy∏anych danych,
przekazywana wraz z blokiem danych do miejsca przeznaczenia

Z OFERTY
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Internet z gniazdka

R – CXP-RTP

R 

W
E U

P

W – CXP-WME
klient 

bezprzewodowy

P – CXP-WLA
U – CXP-USB

E – CXP-ETH
Przyk∏adowa sieç transmisji danych wykorzystujàca urzàdzenia PLC



Z OFERTY
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Podstawowe dane techniczne:
Pr´dkoÊç transmisji 16 Mbps (Ethernet), 14 Mbps (Powerline)
Standardy kompatybilnoÊci IEEE 802.3, HomePlug v 1.0.1

Windows 95/98/Me/2000/XP, Linux lub Mac OS
Rodzaj okablowania 1. Standard – kabel RJ45 zarówno dla LAN/WAN

2. Przewód zasilajàcy z zasilaniem AC 230V
Zu˝ycie energii do 5W
Zakres temperatury pracy 0°C do 55°C
Zakres wilgotnoÊci otoczenia 10% do 85 %

Standardowe wyposa˝enie:
- urzàdzenie 
- przewód RJ45 Ethernet
- p∏yta CD z programem instalacyjnym
- instrukcja obs∏ugi

Urzàdzenia z serii PowerLine:

CXP-RTP – router do sieci
elektrycznej
Zapewnia wygodny dost´p do internetu
poprzez przewody elektryczne.

Wykorzystuje podzia∏ pojedynczego sygna∏u
szerokopasmowego na ka˝de elektryczne wyjÊcie pod∏àczone
do routera. Mo˝e pracowaç równie˝ jako serwer DHCP,
automatycznie przydzielajàc dynamiczny adres IP.
Wyposa˝ony jest w 3 porty LAN, 1 port WAN 10/100M
Ethernet oraz 1 port Powerline.

CXP-WME – naÊcienne
urzàdzenie z interfejsem
Ethernet

Niewielkie urzàdzenie przystosowane do pod∏àczenia
bezpoÊrednio do gniazdka elektrycznego (nie zajmuje miejsca
na biurku u˝ytkownika).

CXP-ETH – urzàdzenie PLC 
z interfejsem Ethernet
Elegancka wersja biurkowa 
z mo˝liwoÊcià instalacji na Êcianie.

CXP-USB – Urzàdzenie PLC 
z interfejsem USB
Adapter w wersji biurkowej, zasilany
bezpoÊrednio z gniazdka
elektrycznego, umo˝liwiajàcy

po∏àczenie poprzez port USB.

CXP-WLA – bezprzewodowe
urzàdzenie PLC
Urzàdzenie ∏àczy bezprzewodowy
hotspot 802.11 (b) z siecià Powerline.
Zwi´ksza zasi´g sieciowy i umo˝liwia

komputerom bezprzewodowym po∏àczenie z siecià z dowolnego
miejsca w zasi´gu hotspotu. Punkt dost´pu mo˝e byç przeniesiony
w dowolne miejsce w budynku, przez co unika si´ problemu braku
zasi´gu (tzw. deadspot). Urzàdzenie umo˝liwia bezprzewodowà
∏àcznoÊç pomi´dzy oddzielnymi segmentami sieciowymi.

CXP-DKT - uniwersalny zestaw
diagnostyczny
Zestaw sk∏ada si´ z nadajnika 

i odbiornika. U˝ywany jest do szybkiego sprawdzenia
mo˝liwoÊci po∏àczenia oraz oszacowania jego jakoÊci. Pomiary
sà proste do wykonania a ich wyniki sà od razu dost´pne.

Przebieg napi´cia zasilania z dodanym sygna∏em danych

Urzàdzenie 
z interfejsem Ethernet 

pod∏àczane bezpoÊrednio 
do gniazdka



Koniec 2004 roku by∏ dla nas czasem intensywnej prezentacji
urzàdzeƒ nie tylko w kraju, ale równie˝ zagranicà.
Zainteresowanie ofertà trzeba wzbudzaç pokazujàc sprz´t jak
najszerszemu gronu potencjalnych odbiorców. Aby osiàgnàç ten
cel Radmor uczestniczy w wielu wystawach i targach na ca∏ym
Êwiecie. Pokazujemy nasze urzàdzenia ∏àcznoÊci nie tylko 
na specjalistycznych imprezach. Korzystamy te˝ z okazji 
do nawiàzania kontaktów podczas wystaw narodowych,
promujàcych na Êwicie polski przemys∏. W 2004 roku
prezentowaliÊmy nasze radiotelefony podczas ekspozycji „Teraz
Polska” w Taszkiencie, stolicy Uzbekistanu. 

Wi´kszoÊç naszych dzia∏aƒ na rynku zagranicznym
skierowana jest jednak do odbiorców z sektora militarnego.
W∏aÊnie dlatego razem z Grupà Kapita∏owà Lotniczo-
Radioelektronicznà braliÊmy udzia∏ w targach prezentujàcych
dokonania Êwiatowego przemys∏u zbrojeniowego. Grupa, 
a razem z nià i Radmor, prezentowa∏a swojà ofert´ na targach
lotniczych FIDAE w Chile, berliƒskich ILA oraz paryskich
targach innowacji MIDEST. 

Dla Radmoru najwa˝niejsze jednak by∏y dwie imprezy
wystawiennicze: Targi Techniki Wojskowej „Defendory” w Grecji
oraz Mi´dzynarodowa Wystawa Sprz´tu Obronnego 
i Logistycznego “IndoDefence”, która odby∏a si´ w Indonezji.
Ekspozycja naszych urzàdzeƒ na obu tych wystawach
znajdowa∏a si´ na wspólnym stoisku Grupy Kapita∏owej
Lotniczo-Radioeketronicznej. RADMOR wystàpi∏ z ekspozycjà
urzàdzeƒ ∏àcznoÊci radiowej zarówno dla odbiorców wojskowych
jak i cywilnych. Szczególne zainteresowanie wÊród
odwiedzajàcych wzbudzi∏a mo˝liwoÊç rozbudowy dor´cznej
radiostacji wojskowej 3501 w zestaw przewoêny. Podobnego
rozwiàzania nie mo˝na by∏o spotkaç u innych wystawców. 

Uczestnictwo w Êwiatowych targach i wystawach pozwoli∏o
nam zaprezentowaç si´ odbiorcom z wielu krajów oraz nawiàzaç
nowe kontakty biznesowe. 

Ma∏gorzata Zeman
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Âwiat wokó∏ nas

stoisko Radmoru na targach wojskowych „Indodefence” w Indonezji

Radmor prezentowa∏ swojà ofert´ 
na targach „Defendory” w Grecji po raz drugi. 

Tym razem nasza ekspozycja znajdowa∏a si´ na wspólnym stoisku 
Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektronicznej
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Na salonie i poligonie
Jesieƒ to dla nas okres intensywnej prezentacji sprz´tu

odbiorcom wojskowym. Od wielu lat uczestniczymy w dwóch
najwa˝niejszych imprezach z tej dziedziny – w kieleckim Salonie
Przemys∏u Obronnego oraz w wystawie towarzyszàcej
Wojskowej Konferencji Telekomunikacji i Informatyki w Zegrzu. 

Najwi´kszà imprezà wystawienniczà, dajàcà najpe∏niejszy
przeglàd mo˝liwoÊci polskiego przemys∏u zbrojeniowego sà
wojskowe targi w Kielcach. Po raz dwunasty odby∏ si´ tam
Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u Obronnego. Przez cztery
dni, od 30 sierpnia do 2 wrzeÊnia 2004 r., mo˝na by∏o zobaczyç
sprz´t pancerny, uzbrojenie, nowoczesne wojskowe systemy
∏àcznoÊci, umundurowanie oraz specjalistyczny sprz´t
gaÊniczy i ratowniczy. Obok pawilonów wystawienniczych
mo˝na by∏o obejrzeç replik´ obozu polskiej grupy si∏
pokojowych stacjonujàcych w Iraku. 

W kieleckim Salonie uczestniczy∏o 270 wystawców z 22
krajów. Silnà grup´ stanowi∏y polskie firmy skupione 
w konsorcjach zbrojeniowych. RADMOR po raz drugi swojà
ofert´ pokazywa∏ na wspólnej ekspozycji Grupy Kapita∏owej
Lotniczo-Radioelektronicznej przygotowanej przez PHZ Cenzin. 

Na tegorocznych targach wystawialiÊmy wiele naszych
urzàdzeƒ dla wojska, policji i innych u˝ytkowników:
radiostacje osobiste, plecakowe i pok∏adowe; radiotelefony
przewoêne oraz dor´czne. Odwiedzajàcy nasze stoisko
mogli zobaczyç radiolini´ TRC-4000 na pasmo IV, która jest
oferowana przez Radmor razem z firmà Thales w ramach
przetargu og∏oszonego przez MON. Zainteresowaniem
cieszy∏a si´ te˝ szerokopasmowa radiostacja nowej
generacji PR4G F@stnet – nast´pczyni radiostacji
pok∏adowych i plecakowych. Rozpocz´cie jej produkcji jest
planowane na rok 2006. 

Po raz pierwszy szerokiej publicznoÊci zaprezentowaliÊmy
w∏asnà konstrukcj´ – radiostacj´ osobistà 3505. Jest 
to urzàdzenie pracujàce w szerokim paÊmie cz´stotliwoÊci 
(od 20 do 520 MHz). Mo˝e ona zastàpiç klasyczne radiostacje
wojskowe oraz radiotelefony s∏u˝b cywilnych. Przeznaczona jest
do ∏àcznoÊci taktycznej bliskiego zasi´gu HF/VHF/UKF dla wojsk
làdowych oraz do wspó∏dzia∏ania z wojskami lotniczymi,
morskimi i ze s∏u˝bami cywilnymi, w tym cywilnej kontroli
lotów. Przy zdarzeniach o charakterze kryzysowym mogà z niej
korzystaç równie˝ s∏u˝by ratownictwa oraz s∏u˝by publiczne
koordynujàce dzia∏ania podczas likwidacji zagro˝eƒ. Radiostacja
3505 otrzyma∏a na targach MSPO Wyró˝nienie Ministra Nauki 
i Informatyzacji za nowoczesnoÊç technicznà wyrobu. Andrzej
Synowiecki, prezes Radmoru, odebra∏ z ràk wiceministra obrony
narodowej Janusza Zemke dyplom i pamiàtkowy puchar.

Ma∏gorzata Zeman
Na wystawie, towarzyszàcej obchodom 
Âwi´ta Wojsk ¸àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu, 
zainteresowaniem cieszy∏a si´ nowa radiostacja 3505.

Stoisko Grupy 
zosta∏o wyró˝nione 
Medalem Targów Kielce 
za interesujàcà aran˝acj´
plastycznà oraz w∏aÊciwe
wykorzystanie przestrzeni
stoiska targowego do rozmów 
z goÊçmi i zwiedzajàcymi.

MieliÊmy okazj´ uczestniczyç w pokazie sprz´tu wojskowego
zorganizowanego w D´blinie dla ministra obrony narodowej Indii.



Od 1989 roku na Kaszubach odbywa si´ Ekstremalny Rajd na
Orientacj´ "Harpagan". Zawodnicy majà do wyboru tras´ pieszà
(100 km) lub rowerowà (200 km). Harpagan organizowany jest
zawsze 2 razy do roku: wczesnà wiosnà i póênà jesienià. Takie
terminy nie sà przypadkowe - chodzi o zapewnienie uczestnikom
zmagaƒ w trudnych warunkach atmosferycznych. Jest 
to przecie˝ rajd ekstremalny - zawodnicy muszà umieç walczyç
nie tylko z pogodà, ale i z w∏asnym zm´czeniem. Osoby, które
ukoƒczà rajd, zaliczajàc w okreÊlonym czasie wszystkie punkty
kontrolne, otrzymujà tytu∏ "Harpagana". RowerzyÊci majà 
na pokonanie swojej trasy 12 godzin, a piechurzy 
- 24. Uczestników cechuje wytrwa∏oÊç i ch´ç
pokonania w∏asnych s∏aboÊci. Zwyci´zcami sà 
ci wszyscy, którzy nie poddali si´ i dotarli do mety.

W 2004 roku w jesiennej edycji Harpagana wzi´∏o
udzia∏ blisko 700 uczestników z ca∏ej Polski, a tak˝e
kilku z zagranicy. Radmor wielokrotnie wspomaga∏
organizatorów rajdu sprz´tem ∏àcznoÊci. Tym razem
zapaleni rowerzyÊci z Biura Rozwoju naszej firmy
sami wzi´li udzia∏ w tej ekstremalnej "wycieczce".
Swojà wytrzyma∏oÊç na rowerowej trasie sprawdzali:

Tomir Modzelewski, S∏awomir Goworek, Maciej Haase, Adam
Marciniuk i Gustaw Galek. Nasi koledzy przejechali 178 km 
ze Êrednià pr´dkoÊcià 20,3 km/h. Z 20 punktów kontrolnych
dru˝yna zaliczy∏a 14 i w regulaminowym czasie zameldowa∏a si´
na mecie rajdu. Z przeprowadzonych przez kolegów obliczeƒ
wynika, ˝e na trasie sp´dzili 11 godzin i 57 minut, w tym 
na rowerze - prawie 9 godzin. Gratulujemy ca∏ej dru˝ynie hartu
ducha oraz si∏y w zmaganiach z trudnà trasà. 

Ma∏gorzata Zeman
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W grudniu 2003 roku rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç „Klub
By∏ych Pracowników Technicznych Radmoru”. 
Od inaugurujàcego spotkania przyby∏o nowych uczestników.
Ch´ç do dzia∏ania w klubie zg∏osi∏o do tej pory 61 osób. 
Oprócz wizyt sk∏adanych w firmie dwa razy do roku, odbywajà
si´ równie˝ spotykania towarzyskie w mniejszym gronie.

Ostatnia wizyta klubowiczów 
w Radmorze mia∏a miejsce 
16 grudnia 2004. 

Uczestnicy spotkania wys∏uchali
prelekcji „Jak zmniejszyç ryzyko
chorób uk∏adu krà˝enia”. Dr n. med.
Rados∏aw Szcz´ch z Centrum
NadciÊnienia T´tniczego przy
Akademii Medycznej w Gdaƒsku
odpowiedzia∏ na wiele pytaƒ

dotyczàcych nie tylko nadciÊnienia, ale i chorób sprzyjajàcych
jego powstawaniu. Nie by∏ to jedyny punkt programu
grudniowego spotkania: poddano ocenie dotychczasowà
dzia∏alnoÊç i przedyskutowano plany na nast´pny rok. 

Ma∏gorzata Zeman

Spotkanie klubowiczów

Radmorowska ekipa 
na trasie rajdu „Harpagan”

Ekstremalny Radmor-team



RADMOR to dzisiaj najwi´kszy polski producent sprz´tu
∏àcznoÊci radiowej UKF FM i wydaje si´, ˝e tak by∏o zawsze.
Koncepcj´ takiego w∏aÊnie rozwoju przedsi´biorstwa 
i konsekwentnà realizacj´ tego planu firma zawdzi´cza
dyrektorowi Ludomirowi Bieliƒskimu, który kierowa∏ 
MORS-em (firmà-matkà Radmoru) od 1954 do 1965 roku.
Dzi´ki jego staraniom zak∏ad rozpoczà∏ nowy etap rozwoju. 

Dyrektor Bieliƒski marzy∏ o stworzeniu na Wybrze˝u
prawdziwego OÊrodka Elektroniki. Patrzàc dziÊ na Êwietnà
kondycj´ Radmoru, z satysfakcjà stwierdzam, ˝e rzeczywistoÊç
przeros∏a jego oczekiwania. Z perspektywy kilkudziesi´ciu lat
mog´ te˝ szczerze powiedzieç, ˝e spotykajàc na swojej
zawodowej drodze takiego cz∏owieka, mia∏am wiele szcz´Êcia.
Zapewne wiele osób, które zetkn´∏y si´ z dyrektorem
Bieliƒskim, potwierdzi mojà opini´ o jego pracowitoÊci 
i szacunku dla cudzej pracy. Mimo zasadniczego sposobu bycia,
by∏ wyczulony i otwarty na ludzkie k∏opoty i zmartwienia -
zawsze znalaz∏ czas, by wys∏uchaç pracowników i zaoferowaç
im pomoc. By∏ wzorem – nie tylko dyrektora, ale i cz∏owieka,
cz∏owieka wielkiego serca, pe∏nego wyrozumia∏oÊci i dobroci.
WÊród pracowników cieszy∏ si´ wielkim autorytetem.

By∏o lato 1959 roku. Dynamiczny wzrost produkcji MORS-a
pociàgnà∏ za sobà zwi´kszenie zatrudnienia i prac´ na dwie
zmiany. Mimo rozbudowy siedziby w centrum Gdyni brakowa∏o

nie tylko pomieszczeƒ dla za∏ogi, ale i hal produkcyjnych. 
W koƒcu lipca 1959 roku dyrektor Ludomir Bieliƒski uzyska∏
zgod´ na budow´ zak∏adu w nowym miejscu. Centralnym
inwestorem tego przedsi´wzi´cia by∏ Departament Wojskowy
Komisji Planowania Gospodarczego przy Radzie Ministrów. 
W zak∏adzie mia∏ byç produkowany sprz´t na potrzeby
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ministerstwa Obrony
Narodowej. 

Urzàd Miejski w Gdyni dla nowej siedziby zak∏adu
zaproponowa∏ trzy lokalizacje. Ostatecznie wybrano miejsce 
na Grabówku mi´dzy torami kolejowymi w - jak to wtedy

okreÊlano - przysz∏ym centrum
komunikacyjnym dzielnicy przemys∏owej.
Powierzchnia terenu (ok. 55 tys.m2) by∏a
20 razy wi´ksza, ni˝ dotychczas
zajmowanego w centrum Gdyni. 

Wi´kszoÊç pracowników „MORS-a”,
przyzwyczajona do wygodnego
usytuowania zak∏adu w Êrodku miasta, 
nie by∏a zachwycona perspektywà zamiany
pól uprawnych na siedzib´ ich miejsca
pracy. Mimo to wszyscy z zaanga˝owaniem
zabrali si´ do planów zwiàzanych z budowà
i przeprowadzkà firmy. By∏ to okres bardzo
wyt´˝onej i pe∏nej napi´tych terminów
pracy. Pod koniec 1962 roku opracowano i zatwierdzono
dokumentacj´ technicznà umo˝liwiajàcà rozpocz´cie uzbrajania
terenu oraz wykonanie prac ziemnych pod hal´ mechanicznà.
W trosce o ciàg∏oÊç produkcji, przyj´to zasad´ sukcesywnego
oddawania do u˝ytku poszczególnych wydzia∏ów. 
Nie myÊleliÊmy wtedy o przecinaniu jakichÊ wst´g – nie by∏o na
to ani czasu, ani mo˝liwoÊci. Obiekty by∏y natychmiast
przekazywane do eksploatacji. Pierwszy z nich, hal´
mechanicznà, oddano do u˝ytku 22 listopada 1965 roku.
Przeprowadzka wszystkich wydzia∏ów do nowej siedziby
zakoƒczy∏a si´ na poczàtku 1968 roku. 

W moim ogródku wcià˝ rosnà kosaçce, które zdà˝y∏am
uratowaç przed ∏y˝kà koparki przygotowujàcej teren pod
przysz∏y Radmor – wykopa∏am je na pamiàtk´. Co roku, ilekroç
kwitnà, patrz´ na ich kwiaty z nostalgià i rozrzewnieniem –
kojarzà mi si´ z miejscem, w którym zostawi∏am spory
kawa∏ek swego ˝ycia i serca. 

Helena Wójcicka
w latach 1953-1980 prowadzi∏a Dzia∏y Inwestycji 

„MORS”, „UNIMOR” i „RADMOR”
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Pami´tam to lato, pami´tam 
dyrektora Ludomira Bieliƒskiego

Helena Wójcicka 
– kierownik Dzia∏u Inwestycji 

Radmoru (1974 r.) 

Siedziba firmy (2004r) Rozbudowa Radmoru 
w latach 1979-1982



■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (085)748-00-45 

■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: (0603)98-03-47 

■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: (052)323-32-66 

■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: (0601)43-19-31 

■ Dàbrowa Górnicza, TELMI, tel.: (032)261-24-09

■ Gdynia, RADKOM, tel.: (058)699-66-93 

● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (058)699-66-40

■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (052)355-45-81

■ Kielce, MZK, tel.: (041)345-24-21 w.295

■ Koszalin, ERTEL, tel.: (094)341-65-96 

■ Kraków, ERDEX, tel.: (012)636-97-90 

■ Kraków, ZUEiK, tel.: (012)266-39-39 

■ Kramsk, POLRADKOM, tel.: (063)246-72-22 

■ Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: (062)725-36-13 

■ Lubin, INOVA, tel.: (076)846-21-46 

■ Lublin, COM RADIO, tel.: (081)743-83-83 

■ Lublin, RADTEL, tel.: (081)743-40-50 

■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (017)225-43-72 

■ ¸ódê, JAL, tel.: (042)676-29-22 

■ Mielec, ZEN, tel.: (017)582-77-75 

■ Olsztyn, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: (089)541-31-83

■ Opole, RADPOL, tel.: (077)441-65-69 

■ Ostro∏´ka, US¸UGI RADIO¸ÑCZNOÂCI, tel.: (029)760-50-22 

■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (061)847-29-80 

■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (061)820-57-91 

■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (061)820-93-27

■ Poznaƒ, ZAK¸AD ELEKTRONICZNY, tel.: (061)661-53-94 

■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: (0606)80-45-39 

■ Radom, A-Z STUDIO, tel.: (048)362-20-79 

■ Rzeszów, MPDiM, tel.: (017)853-28-25 

■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (059)844-47-34 

■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (091)578-47-60 

■ Szczecin, ZEMIT, tel.: (091)462-38-42 

■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (044)724-66-56 

■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (056)621-94-49 

■ Tychy, MONRAD, tel.: (032)323-91-01

■ Warszawa, DALES, tel.: (022)643-96-81

■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (054)413-32-32 

■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: (071)368-05-25 

■ Wroc∏aw, N.S.E., tel.: (071)765-90-26

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.

12

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel.: 058/69.96.999 – centrala
fax: 058/69.96.992 – kancelaria
www.radmor.com.pl

Bezp∏atne wydawnictwo 
„INFO-RADMOR” 

ukazuje si´ 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:
tel.: 058/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman     
fax: 058/69.96.992
e-mail: targi@radmor.com.pl

SERWIS FABRYCZNY: 
tel.: (058)69-96-644 - Biuro 
tel.: (058)69-96-648 - Warsztat
fax: (058)69-96-642
e-mail: serwis@radmor.com.pl


