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Na ok∏adce:
Na uroczystej gali dyr. A. Hillar (pierwszy z prawej)
odebra∏ dyplom dla najbardziej innowacyjnej firmy 2006 roku
(zdj. Rafa∏ Guz, Fotorzepa) – Warszawa, 30.10.2007

Drodzy Czytelnicy,

FLESZ

Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny numer biuletynu
„Info-Radmor”. Przedstawiamy w nim naszà nowà ofert´.
Asortyment Radmoru wzbogaci∏ o szereg radiotelefonów.
Na stronie 8 przedstawiamy terminale do oferowanego przez nas
cyfrowego systemu TETRA. Sà to urzàdzenia dor´czne i przewoêne
umo˝liwiajàce wykorzystanie wszystkich mo˝liwoÊci systemu TETRA.
W artykule znajdà Paƒstwo opis tych urzàdzeƒ i oferowanych przez
nie funkcji. Naszà ofert´ rozszerzyliÊmy równie˝ o nowà seri´
radiotelefonów dor´cznych 31030. Sà one produkowane w wersji
konwencjonalnej i trankingowej. Wi´cej informacji o nich mo˝na
znaleêç w artykule „Nowe radiotelefony dor´czne” (str. 11).
W biuletynie mo˝na równie˝ przeczytaç relacje z targów
i wyjazdów, w których uczestniczyliÊmy na prze∏omie roku 2007/2008.
Zawsze aktualne informacje o Radmorze i ofercie znajdziecie
Paƒstwo na naszej stronie internetowej www.radmor.com.pl.
Zapraszamy do odwiedzania nas w sieci i do lektury naszego biuletynu.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami
Biura Obs∏ugi Klienta.
Zespó∏ Mened˝erów gotów jest s∏u˝yç Paƒstwu
wszelkà pomocà.
Sekretariat
tel.: 058/69 96 666
fax: 058/69 96 662
market@radmor.com.pl

Marek Cichowski
Szef Biura Obs∏ugi Klienta
tel.: 058/69 96 660
fax.: 058/69 96 662
market@radmor.com.pl
Marek.Cichowski@radmor.com.pl
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„Eureka” … spotkanie po latach
Niedawno hucznie obchodziliÊmy 60-lecie naszej firmy. Zach´ceni,
a wr´cz rozochoceni, tà imprezà zorganizowa∏yÊmy kolejne „Spotkanie
Towarzyskie By∏ych Pracowników Biura Rozwojowego”. Okazji ku temu
by∏o kilka, a mianowicie:
■ 45 lat od utworzenia Biura Rozwojowego
■ 20 lat od ostatniego Balu Biura Rozwojowego
■ 18 lat od zakoƒczenia dzia∏alnoÊci Biura Rozwojowego
■ 7 lat od Spotkania By∏ych Pracowników Biura Rozwojowego
w „Ró˝y Wiatrów”

Spotkanie odby∏o si´ w restauracji „Eureka” na terenie Pomorskiego
Parku Naukowo Technologicznego - by∏ych gara˝y ZKM i … dawnej
fabryki samolotów (!).
Najwa˝niejszym goÊciem naszego spotkania by∏ oczywiÊcie nasz
by∏y szef dr Adam Dering. On równie˝ by∏ g∏ównym pomys∏odawcà
spisania dziejów radmorowskiego Biura Rozwojowego, potocznie
zwanego TR-em. Efektem tej idei jest zbiorowe opracowanie na temat
historii i dzia∏alnoÊci dzia∏u. Ka˝dy kto zjawi∏ si´ w „Eurece” otrzyma∏
egzemplarz historii Biura Rozwojowego spisanej przez panów: Adama
Deringa, Jana Rówiƒskiego, Stanis∏awa Kosickiego, Zbigniewa
Furmana, Andrzeja Jurewicza,
Jerzego Âmigielskiego i Ryszarda
Âwierka. Spotkanie by∏o bardzo
udane - porozmawialiÊmy, odnowiliÊmy stare znajomoÊci, pobyliÊmy ze sobà i potaƒczyliÊmy,
podjadajàc smakowite potrawy.
BawiliÊmy si´ do bia∏ego rana. A
tym razem „bia∏y” by∏ nie tylko
ranek ale równie˝ ziemia, na
którà w mi´dzyczasie spad∏
Ênieg.
˚egnajàc si´, obiecaliÊmy sobie
spotkania w „podgrupach”, ale
byli i tacy, którzy domagali si´
spotkania w ca∏ym gronie sympatyków by∏ego Biura Rozwojowego. Po˝yjemy, zobaczymy.

Ewa Dàbrowska-Roczniak
Pan dr Adam Dering, Szef Biura Rozwojowego w latach 1963-1990
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Jowita Gotówko tel.: 058/69 96 669
Jowita.Gotowko@radmor.com.pl
Klienci pani Jowity to: firmy
taksówkowe i transportowe, s∏u˝ba
zdrowia, ochrona mienia, poczta,
energetyka, gazownictwo, leÊnictwo,
przedsi´biorstwa gospodarki
komunalnej.

Andrzej Wysocki tel.: 058/69 96 668
Andrzej.Wysocki@radmor.com.pl
Pan Andrzej s∏u˝y pomocà klientom
z policji, stra˝y po˝arnej i granicznej,
zarzàdzania kryzysowego i obrony
cywilnej, administracji paƒstwowej,
stra˝y miejskich, zak∏adów karnych.

El˝bieta Krysztofiak tel.: 058/69 96 659
Elzbieta.Krysztofiak@radmor.com.pl
Odbiorcy, którym pani El˝bieta s∏u˝y
pomocà to: wojsko oraz zak∏ady
przemys∏owe i instytuty pracujàce
na rzecz wojska.

Ewa Kadecka tel.: 058/69 96 657
Ewa.Kadecka@radmor.com.pl
Pani Ewa zajmuje si´ sprzeda˝à
cz´Êci zamiennych, osprz´tu
i instrukcji technicznych; obs∏uguje
równie˝ ma∏e firmy i klientów
indywidualnych. U pani Ewy mo˝na
zasi´gnàç informacji na temat
przedstawicieli handlowych naszej
firmy.

WÊród najbardziej
innowacyjnych
Od kilku ju˝ lat dziennik „Rzeczpospolita” publikuje „List´ 2000 polskich przedsi´biorstw”. Jest to ranking firm opracowywany na podstawie ankiet rozsy∏anych przez redakcj´ do wybranych przedsi´biorstw.
Dane finansowe, informacje o strukturze w∏aÊcicielskiej, eksporcie i zatrudnieniu s∏u˝à do przygotowania zestawienia najlepszych w Polsce
zak∏adów. Dane ankietowe s∏u˝à redakcji do opracowywania list firm
najlepszych w ró˝nych kategoriach: najbardziej rentownych, najwi´kszych eksporterów, osiàgajàcych najwi´ksze zyski, najwi´cej inwestujàcych, zwi´kszajàcych zatrudnienie itp.
RADMOR po raz drugi znalaz∏ si´ na jednej z takich list. Zaliczeni
zostaliÊmy do grona najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw produkcyjnych. Ranking ten zosta∏ opracowany przez „Rzeczpospolità” po
raz piàty. Przy sporzàdzaniu zestawienia redakcja przydziela∏a punkty
m.in. za udzia∏ wydatków na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w stosunku do przychodów firmy oraz za stosunek zatrudnionych w dzia∏alnoÊç rozwojowà do ogó∏u zatrudnionych. Najlepszy wÊród firm
produkcyjnych okaza∏ si´ Radmor z 3,75 punktami na 6 mo˝liwych do
zdobycia. Wi´cej od nas (4,12 pkt.) zdoby∏a jedynie firma ComArch S.A.
– najlepsza wÊród firm us∏ugowych i handlowych. W pierwszej piàtce
wyró˝nionych 100 firm znalaz∏y si´ te˝ takie zak∏ady jak Apator S.A.,
WSK PZL Âwidnik czy ZPC Mieszko S.A.

Ma∏gorzata Zeman
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Jubileuszowe uroczystoÊci

Uroczysta gala odby∏a si´ w Teatrze Muzycznym w Gdyni

By∏y ˝yczenia i prezenty

60 urodziny Radmoru sk∏oni∏y nas nie tylko do refleksji, oceny
przesz∏oÊci i wytyczania nowych celów. Jubileusz by∏ doskona∏à
okazjà do spotkania si´ ca∏ej za∏ogi i do Êwietnej zabawy.
Jubileuszowe obchody odby∏y si´ 14 wrzeÊnia. Zarzàd, pracownicy
i zaproszeni goÊcie spotkali si´ na oficjalnej gali w Teatrze Muzycznym
w Gdyni. W firmowym Êwi´cie towarzyszyli nam równie˝ przedstawiciele emerytów, którzy mieli swój znamienny udzia∏ w tworzeniu
60-letniej historii firmy. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas przedstawiciele w∏adz Gdyni oraz województwa Pomorskiego, kluczowych

klientów, firm wspó∏pracujàcych i partnerów biznesowych. By∏o powitanie zaproszonych goÊci i pracowników, by∏y przemówienia, ˝yczenia, wr´czanie medali i odznaczeƒ, jubileuszowa lampka szampana
i... prezenty. Doskona∏ej kondycji firmy, sukcesów odnoszonych w kraju
i zagranicà gratulowali nam m.in. prezydent Gdyni pan Wojciech
Szczurek, wojewoda pomorski pan Piotr Karczewski oraz genera∏
Edmund Smakulski. Wys∏uchaliÊmy wielu mi∏ych s∏ów, ˝yczeƒ
dalszego rozwoju firmy i kolejnych jubileuszy.
Uroczyste obchody to równie˝ okazja do wyró˝nienia zas∏u˝onych
pracowników medalami i odznaczeniami – paƒstwowymi,
resortowymi i firmowymi. Tym razem równie˝ tak by∏o – wr´czone
zosta∏y z∏ote, srebrne i bràzowe medale „Za zas∏ugi dla obronnoÊci

ObejrzeliÊmy koncert oparty
na musicalu „Chicago”
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kraju”, honorowe odznaki „Zas∏u˝ony dla ∏àcznoÊci” oraz firmowe
odznaki „Zas∏u˝ony pracownik Radmoru”. Po raz pierwszy w historii
naszej firmy wr´czona zosta∏a równie˝ odznaka „Zas∏u˝ony kulturze.
Gloria Artis”.
Po oficjalnej gali by∏a chwila na wzniesienie toastu za pomyÊlnoÊç
ca∏ej firmy i jej pracowników oraz na kuluarowe rozmowy. Po
przerwie obejrzeliÊmy przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru
Muzycznego. By∏o to koncert oparty na s∏awnym brodwayowskim
musicalu „Chicago” i sk∏adajàcy si´ z jego najwi´kszych przebojów.
Przedstawienie w teatrze nie by∏o ostatnim punktem jubileuszowych
obchodów. Pracownicy i goÊcie mogli dalej bawiç si´ – ju˝ w
swobodniejszej atmosferze pikniku – w sopockim klubie „Pick & Roll
Club”. Ch´tni do udzia∏u w konkursach mogli wykazaç si´ swoimi

talentami oraz ... wiedzà na temat Radmoru. Nagradzani byli za to nie
tylko g∏oÊnymi brawami, ale i drobnymi upominkami. Doskonale
zaopatrzone bufety z sa∏atkami i grill z wszelakim mi´siwem
pomaga∏y podreperowaç nasze si∏y nadwàtlone taƒcami w rytm
muzyki granej przez zespó∏ „Zwierz Band”. Organizatorzy pikniku
zafundowali nam kulinarne „fajerwerki” w postaci pieczonego dzika i
urodzinowego tortu. Wszystko smakowa∏o wyÊmienicie.
Na koniec imprezy mogliÊmy poszaleç przy muzyce granej przez
gwiazd´ wieczoru – zespó∏ „Leszcze”. Publika rozgrza∏a si´ do
czerwonoÊci Êpiewajàc popularne przeboje razem z Maciejem
Miecznikowskim i taƒczàc w ich rytm. Zabawa by∏a przednia i
oczywiÊcie trwa∏a za krótko. Po raz kolejny dowiedliÊmy, ˝e razem
potrafimy nie tylko Êwietnie pracowaç, ale równie˝ bawiç si´.

Ma∏gorzata Zeman

Âwietnie bawiliÊmy si´ w sopockim klubie „Pick & Roll Club”,
a gwiazdà naszej imprezy by∏ zespó∏ „Leszcze” (powy˝ej)
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Medal od Gdyni

RADMOR Êwi´towa∏ w zesz∏ym roku 60-lecie swojego powstania.
Natomiast Gdynia, miasto w którym firma ma swojà siedzib´, 10 lutego
b.r. obchodzi∏a 82 rocznic´ nadania praw miejskich.
Co roku z okazji swoich urodzin Gdynia wyró˝nia osoby zas∏u˝one
dla miasta. Tym razem radni przyznali 3 medale im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego „Za wybitne zas∏ugi dla Gdyni”. Laureatami tego wyró˝nienia zostali: Jolanta Bielecka, prezes Stowarzyszenia „Promyk”
dzia∏ajàcego na rzecz osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
Roman Krzy˝elewski, dowódca Marynarki Wojennej w latach 20032007. Trzeci z przyznanych medali otrzyma∏ prezes naszej firmy,
Andrzej Synowiecki. Doceniony zosta∏ „za sprawne zarzàdzanie jednà
z najbardziej znanych gdyƒskich firm” - mówi∏ podczas uroczystej
sesji Stanis∏aw Szwabski, przewodniczàcy Rady Miasta.
Andrzej Synowiecki rozpoczà∏ prac´ w firmie w 1987 roku od
stanowiska starszego technologa. Od roku 1990 pe∏ni∏ funkcj´
kierownika dzia∏u mikroelektroniki by wreszcie w 1994 roku zostaç
zast´pcà Dyrektora ds. Rozwoju, a nast´pnie Cz∏onkiem Zarzàdu. Od
1996 roku Andrzej Synowiecki jest prezesem RADMOR S.A. W tym
czasie Radmor przeszed∏ niejednà metamorfoz´ i ca∏kowicie zmieni∏
zewn´trzny oraz wewn´trzny wizerunek. Sukcesy prezesa Radmoru i
ca∏ej firmy – zauwa˝one i docenione przez gdyƒskie w∏adze miasta –
to mi´dzy innymi:
■ przekszta∏cenie firmy w nowoczesne, dynamiczne i innowacyjne
przedsi´biorstwo (autorski program restrukturyzacji wdra˝any od
1994 roku)
■ osiàgni´cie pozycji g∏ównego dostawcy Êrodków ∏àcznoÊci dla
Armii Polskiej
■ rozwój eksportu sprz´tu ∏àcznoÊci taktycznej do krajów takich jak:
Indonezja, Malezja, Algieria, Maroko, Czechy, S∏owacja, Litwa,
¸otwa, Nigeria i Irak

■ od roku 1999 stale unowoczeÊniany jest park technologiczny i
wprowadzane sà nowoczesne i ekologiczne (bezo∏owiowe) metody
produkcji sprz´tu ∏àcznoÊci
■ wieloletni sponsoring klubów sportowych – ARKA Gdynia, WKS
FLOTA Gdynia, Jacht Klub Marynarki Wojennej KOTWICA oraz
Yacht Klub ˚eglarstwa Regatowego i Przygotowaƒ Olimpijskich
■ wspieranie imprez kulturalnych oraz przedsi´wzi´ç promujàcych
gdyƒski biznes jak np. konkurs „Gdyƒski Biznesplan”, FAMA
Przeglàd Regionalny w Gdyni, Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni czy Ogólnopolski Konkurs „Odyseja Umys∏u”
W trakcie ceremonii wr´czenia medalu, dzi´kujàc radnym Gdyni
za tak zaszczytne wyró˝nienie, prezes Andrzej Synowiecki powiedzia∏
m.in. – „Nie ma odznaczenia, które mog∏oby sprawiç mi wi´kszà
satysfakcj´. Medal im. E. Kwiatkowskiego, budowniczego Gdyni, daje
poczucie, ˝e uda∏o mi si´ zrobiç coÊ dla ludzi, z którymi id´ przez ˝ycie
– dla wspó∏mieszkaƒców mojego miasta.”. Podzi´kowa∏ równie˝
swoim najbli˝szym wspó∏pracownikom oraz ca∏ej za∏odze Radmoru
za wspólny wysi∏ek, który zaowocowa∏ dzisiejszà znakomità kondycjà
zak∏adu. Jak powiedzia∏ na uroczystoÊci pan prezes „Sukces ˝adnej
du˝ej firmy nie jest zas∏ugà jednego cz∏owieka”.
Dzi´ki tym wszystkim elementom RADMOR jest obecnie jednà z
najbardziej znanych gdyƒskich firm i doskona∏ym przyk∏adem
przedsi´biorstwa, które doskonale odnalaz∏o si´ w zmienionych
realiach gospodarczych i odnosi sukcesy nie tylko w kraju ale i za
granicà. Rozwój Radmoru umo˝liwia zatrudnianie wielu osób oraz
pozwala korzystaç s∏u˝bom paƒstwowym z krajowych rozwiàzaƒ
technicznych o Êwiatowym poziomie. To wymierne korzyÊci i dla
Skarbu Paƒstwa i dla miasta. Wszyscy pracownicy i ca∏a Gdynia
mogà byç dumni z firmy i jej osiàgni´ç.

Ma∏gorzata Zeman

Medale im. E. Kwiatkowskiego
na uroczystej sesji Rady Miasta wr´czali:
prezydent Gdyni pan Wojciech Szczurek
(pierwszy z lewej)
oraz pan Stanis∏aw Szwabski,
przewodniczàcy Rady Miasta
(pierwszy z prawej)

„Odlotowa” TETRA
z Radmoru

Stale wzrastajàca liczba pasa˝erów, wymusza na zarzàdzajàcych lotniskami wprowadzenia odpowiedniego systemu ∏àcznoÊci.
Obs∏uga klienta to przecie˝ najwa˝niejsze zadanie a tylko przy
zapewnieniu skutecznej i niezawodnej komunikacji mo˝na Êwiadczyç us∏ugi najwy˝szej jakoÊci. EfektywnoÊç i wydajnoÊç
komunikacji mi´dzy wszystkimi s∏u˝bami obs∏ugujàcymi pasa˝erów w ogromnym stopniu zale˝y od zastosowanych systemów
∏àcznoÊci. W zwiàzku z tym zarzàdcy lotnisk coraz cz´Êciej
decydujà si´ na zakup nowoczesnego systemu jakim jest cyfrowy
system ∏àcznoÊci standardu TETRA. Zast´puje on stosowane
dotychczas konwencjonalne lub trankingowe systemy analogowe.
TETRA (TErrestrial Trunked Radio - naziemna radiowa ∏àcznoÊç
trankingowa) jest otwartym standardem cyfrowej ∏àcznoÊci
trankingowej, opracowanym przez Europejski Instytut Standardów
Telekomunikacyjnych (ETSI). TETRA zapewnia doskona∏à jakoÊç
g∏osu, znacznie bardziej rozbudowane mo˝liwoÊci komunikacji,
bezpieczeƒstwo oraz mo˝liwoÊci szyfrowania. Wywo∏ania grupowe
i indywidualne, wywo∏ania alarmowe, mo˝liwoÊç szybkiej i dynamicznej reorganizacji u˝ytkowników, us∏ugi transmisji danych oraz
wyjàtkowa niezawodnoÊç to tylko niektóre z oczekiwaƒ wymagajàcych
klientów. Niewielkie rozmiary stacji bazowej, nowoczesne terminale
przewoêne i dor´czne oraz przyst´pna cena dodatkowo przemawia na
korzyÊç instalacji TETRY.
U˝ytkownikiem systemu mo˝e byç za∏oga i ochrona lotniska,
zarzàd, personel techniczny oraz ró˝ne s∏u˝by ratownicze. Jednym
z powodów, dla których system TETRA jest najlepszym rozwiàzaniem
dla komunikacji na lotnisku, jest jego elastycznoÊç, mo˝liwoÊç
rozbudowy i przystosowywania do zmieniajàcych si´ potrzeb. Dzi´ki
efektywnoÊci technologii TETRA, mo˝na równie˝ oszcz´dziç na kosztach licencji za u˝ytkowanie cz´stotliwoÊci.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom rynku RADMOR oferuje
swoim klientom kompletny system TETRA o zaawansowanych rozwiàzaniach technicznych. System sk∏ada si´ ze sterownika oraz z jednej lub dwóch stacji bazowych, ka˝da z jednà cz´stotliwoÊcià noÊnà, co
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daje maksymalnie 8 kana∏ów rozmównych. Ten bardzo elastyczny
system umo˝liwia budowanie jedno lub wielostrefowych sieci. Oprócz
tego jest prosty pod wzgl´dem pod∏àczenia i uruchomienia. Doskonale
sprawdza si´ w przypadku instalacji bezpoÊrednio na wie˝ach lub
masztach.
Koniecznym uzupe∏nieniem systemu TERA sà radiotelefony
przewoêne i dor´czne. RADMOR proponuje niezawodne i proste w
obs∏udze radiotelefony firmy EADS TMR880i i THR880i. Pierwszy z
nich to zaawansowany radiotelefonem przewoêny do transmisji mowy
i danych. Komunikaty g∏osowe oraz przejrzyste menu powodujà, ˝e
TMR880i jest ∏atwy w obs∏udze nawet w najtrudniejszych warunkach.
THR880i to radiotelefon dor´czny s∏u˝àcy do realizacji niezawodnej
∏àcznoÊci zarówno g∏osowej jak i transmisji danych. Radiotelefon
posiada dwustronny interfejs u˝ytkownika tj. z przodu znajduje si´
klawiatura natomiast z ty∏u pokr´t∏o. Takie rozwiàznie sprawia, ˝e
u˝ywanie radiotelefonu staje si´ ∏atwe i intuicyjne. WyÊwietlacz TFT
pozwala na dok∏adne wyÊwietlanie obrazów, grafiki i kolorowych
zdj´ç. Komunikaty g∏osowe umo˝liwiajà prac´ z radiotelefonem bez
koniecznoÊci spoglàdania na wyÊwietlacz np. przy zmianie grupy
rozmównej lub prze∏àczania si´ do trybu direct mode.
RADMOR zapewnia, ˝e system TETRA jest naprawd´... „odlotowy”.
To niezwykle skuteczna oraz bezpieczna ∏àcznoÊç.

Marek Cichowski

RADMOR oferuje kompletny system TETRA
na który sk∏adajà si´ sterownik, stacja bazowa
(zdj. z prawej) i terminale dla u˝ytkowników
(zdj. powy˝ej).
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Idealne radiotelefony

TETRA

Czy radiotelefon jest solidny?
Praca w trudnych warunkach Êrodowiskowych w szybki sposób
weryfikuje przydatnoÊç i mo˝liwoÊç zastosowania danego
radiotelefonu. U˝ycie odpowiednich materia∏ów do produkcji terminali
dor´cznych THR 880i (wytrzyma∏ych i elastycznych poliw´glanów)
umo˝liwia zapewnienie klasy ochrony IP55. Dzi´ki temu radio jest
zabezpieczone przed niekorzystnym dzia∏aniem kurzu, wody oraz
nara˝eniami mechanicznym (np. upadki, wibracje).
Czy komunikacja jest poufna i bezpieczna?
W dobie wzrastajàcego post´pu technicznego, kiedy
coraz powszechniejsze sà ró˝nego rodzaju urzàdzenia umo˝liwiajàce
nieautoryzowany pods∏uch korespondencji radiowej, wa˝nym
elementem systemu jest mo˝liwoÊç zapewnienia bezpiecznej
∏àcznoÊci. Jest to szczególnie istotne gdy przekazywane informacje sà
skierowane tylko do ograniczonej grupy odbiorców. Zastosowanie
mechanizmów szyfrowania end-to-end, zarówno w radiotelefonach
dor´cznych i przewoênych, w oparciu o karty SIM, umo˝liwia poufnà
komunikacj´ nawet wewnàtrz dedykowanych grup u˝ytkowników i
mo˝e byç ∏atwo rekonfigurowane.
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Dla klientów posiadajàcych system Tetra wybór radiotelefonów
do pracy w ich sieci jest wa˝nà decyzjà. U˝ytkownicy najcz´Êciej
przez co najmniej kilka lat b´dà ich u˝ywaç w swojej codziennej
pracy. Cz´sto te urzàdzenia b´dà jedynymi Êrodkami zapewniajàcymi im ∏àcznoÊç z centralà. Mo˝liwoÊci jakie oferuje system
Tetra, a wi´c mobilnà, bezpiecznà i elastycznà komunikacj´, mogà
byç w pe∏ni wykorzystane wówczas, gdy u˝ytkownicy radiotelefonów b´dà umieli w∏aÊciwie pos∏ugiwaç si´ nimi. Oznacza to, ˝e
decydujàcy wp∏yw na wykorzystanie funkcjonalnoÊci systemu ma
sposób obs∏ugi radiotelefonów. Nale˝y zatem zwróciç szczególnà
uwag´ na to jakimi cechami, wed∏ug u˝ytkowników, powinien charakteryzowaç si´ idealny radiotelefon. Poni˝ej przedstawiono najwa˝niejsze wymagania u˝ytkowników, które z powodzeniem spe∏niajà radiotelefony dor´czne i przewoêne serii „i” firmy EADS
pracujàce w standardzie Tetra. Od listopada 2007 roku RADMOR
oferuje je swoim klientom w Polsce.
Czy radiotelefon jest ∏atwy w obs∏udze?
Sprawdzenie czy tak jest w istocie jest bardzo proste - daj radio
u˝ytkownikowi i poproÊ go o wykonanie prostych czynnoÊci: wys∏anie
statusu czy prze∏àczenie pomi´dzy grupami. Te i inne najcz´Êciej
u˝ywane funkcje muszà byç szybkie i ∏atwe w wykonaniu. Za sprawà
przycisków funkcyjnych tak w∏aÊnie jest w prezentowanych terminalach. Drugà wa˝nà rzeczà jest by ikony i symbole pojawiajàce si´ na
wyÊwietlaczu odpowiednio obrazowa∏y kryjàce si´ pod nimi funkcje.
Zarówno radiotelefony dor´czne jak i przewoêne posiadajà taki sam
interfejs graficzny – jest on intuicyjny, a wi´c ∏atwy w obs∏udze.

Czy sà dost´pne funkcje GPS?
Dzisiejsze radiotelefony umo˝liwiajà zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
u˝ytkowników dzi´ki automatycznemu przesy∏aniu pozycji
u˝ytkownika, w oparciu o dane z systemu GPS. Dodatkowo mo˝liwe
jest wykorzystanie informacji o w∏asnym po∏o˝eniu przez
u˝ytkownika, który odczytuje dane z wyÊwietlacza. Mo˝liwe jest
definiowanie punktów odniesienia na podstawie znanej pozycji wraz z
czytelnym opisem, co mo˝na wykorzystaç na przyk∏ad do
wyznaczania kierunku i odleg∏oÊci pozosta∏ej do przebycia z miejsca,
w którym aktualnie przebywa u˝ytkownik.
Czy mo˝liwy jest skaning?
W sytuacjach kryzysowych gdy na du˝à skal´ prowadzone sà
dzia∏ania ratunkowe, mo˝e zaistnieç potrzeba funkcjonowania
radiotelefonu w kilku ró˝nych grupach. Opisywany radiotelefon
przychodzi z pomocà w takich wypadkach – mo˝liwe jest
zastosowanie skaningu priorytetowego. Funkcja ta umo˝liwia
Êledzenie komunikacji w innych grupach ni˝ aktualnie wybrana. Gdy
pojawi si´ konwersacja o wysokim priorytecie, radio automatycznie do
niej do∏àczy, nawet gdy w danym momencie jest zaj´te innym
po∏àczeniem, ale o ni˝szym priorytecie.
Czy dost´pne sà komunikaty g∏osowe?
Dzi´ki komunikatom g∏osowym u˝ytkownik nie musi spoglàdaç na
wyÊwietlacz radiotelefonu, ˝eby potwierdziç wybór najcz´Êciej
u˝ywanych opcji, np. wybór grupy czy potwierdzanie funkcji
dost´pnych z szybkiego menu.

Z OFERTY

Terminal przewoêny TMR 880i

Terminal dor´czny THR 880i

380-430MHz

380-400 MHz
410-430 MHz
380-430 MHz (szerokopasmowy)
450-470 MHz
806-825 MHz
851-870 MHz

Pasma pracy

Klasyfikacja parametrów nadawczo-odbiorczych
Klasa nadajnika wg EN 300392-2
klasa 3
Klasa odbiornika
A
Kontrola mocy nadawczej
5-poziomowa z krokiem 5dB
Wymagania klimatyczne
n/d
Parametry mechaniczne
Waga
Wymiary
Obs∏uga i klawiatura
Klawiatura alfanumeryczna
Dodatkowe przyciski

klasa 4
A
4-poziomowa z krokiem 5dB
Terminal spe∏nia wymagania dotyczàce
odpornoÊci na wod´ i kurz
zgodnie z kategorià ochrony IP54/IP55

240 g (Panel sterujàcy CUR-3)
72 x 190 x 36 mm
(Panel sterujàcy CUR-3)

247 g
147 x 57 x 35 mm

+
4 przyciski nawigacyjne
4 przyciski wyboru

+
4 przyciski nawigacyjne
3 przyciski wyboru
przyciski HI/LO wyboru poziomu g∏oÊnoÊci
Interfejs u˝ytkownika dwustronny
(przód i ty∏)
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Inne
Wbudowany odbiornik GPS
Czu∏oÊç
–152 dBm
Wskaênik aktywnoÊci GPS,
automatyczne zapami´tywanie pozycji,
+
mo˝liwoÊç wysy∏ania informacji o po∏o˝eniu
na ˝àdanie oraz automatycznie
Krótkie wiadomoÊci tekstowe (SDS) oraz statusy
Mo˝liwoÊç wysy∏ania i odbierania statusów
+
oraz krótkich wiadomoÊci tekstowych
Bezpieczeƒstwo
Klasy bezpieczeƒstwa
Klasa 1, Klasa 2 , Klasa 3
Kody PIN oraz PUK zabezpieczajàce
+
dost´p do radiotelefonu oraz sieci
Wykorzystanie kart SIM do realizacji
(opcja)
szyfrowania end-to-end
Transmisja danych
Pakietowa transmisja danych IP
+
Dost´p do us∏ug WWW
+
- przeglàdarka WAP 2.0
Pozosta∏e funkcje
Wbudowany s∏ownik T9
+
Platforma JavaTM MIDP 2.0
+
Komunikaty g∏osowe
+
Szybkie wybieranie
(przypisanie numerów przyciskom
+
2-9 na klawiaturze)
Mo˝liwoÊç przypisania funkcji przyciskom
+
z klawiatury numerycznej
Inne
16 konfigurowalnych pinów wejÊcia/wyjÊcia

–152 dBm
+

+
Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3
+
(opcja)

+
+
+
+
+
+
+
Akumulator litowo-jonowy 1880 mAh

Z OFERTY
Czy radio wspiera technologie mobilne?
Dioda
Nowoczesne radiotelefony oferujà znacznie wi´cej ni˝ transmisj´ sygnalizacyjna
sygna∏ów mowy. Wbudowana przeglàdarka XHTML i wsparcie protoko∏u WAP umo˝liwiajà prosty dost´p do baz danych i przetwarzanie
informacji np. podczas ∏adowania kolorowych zdj´ç czy grafik na
wysokiej rozdzielczoÊci wyÊwietlacz radiotelefonu.

Antena TETRA
+ GPS
Przycisk
HI/LO
Kolorowa matryca
TFT

Czy radio posiada mo˝liwoÊç dalszej rozbudowy?
Od dzisiejszych radiotelefonów wymaga si´ mo˝liwoÊci ∏atwej
rozbudowy bez koniecznoÊç ingerencji w jego struktur´. Z tego wzgl´du radiotelefony zosta∏y wyposa˝one w platform´ programistycznà
JAVATM, która umo˝liwia organizacjom wprowadzanie w∏asnych
aplikacji w pe∏ni wykorzystujàcych wiele funkcji systemu Tetra, w tym
z transmisji danych.

Przycisk
g∏oÊniej/ciszej
Prawy i lewy
przycisk wyboru

Mo˝liwoÊci radiotelefonów dor´cznych i przewoênych.
Dla uzyskania pe∏nego obrazu w tabeli na poprzedniej stronie
porównano najwa˝niejsze cechy radiotelefonów przewoênych i dor´cznych.
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Powy˝sze wymagania stanowià jedynie cz´Êç uwag klientów,
którzy oczekujà sta∏ego zaspokajania swoich bie˝àcych i przysz∏ych
potrzeb. Nasza firma bierze to pod uwag´, a dzi´ki oferowanym terminalom przewoêny i dor´cznym o Êwiatowym poziomie, mamy
nadziej´ zaspokoiç wszystkie wymagania u˝ytkowników.

Przycisk wyboru
(menu)

Strza∏ki

Mikrofon

Dawid Dettlaff

Przycisk po∏àczenia
awaryjnego

Z∏àcze
akcesoriów

G∏oÊnik

Przycisk
dodatkowy

Przycisk
wyboru grupy

Przycisk
PTT

Przycisk szybkiego
dost´pu do menu

Nowe radiotelefony
dor´czne
RADMOR S.A. oferuje nowà seri´ radiotelefonów dor´cznych
31030. Dost´pne sà one w dwóch wariantach – konwencjonalnym
oraz trankingowym. Niezale˝nie od wariantu radiotelefon mo˝e posiadaç pe∏nà bàdê zredukowanà klawiatur´. Model z klawiaturà
pe∏nà posiada wyÊwietlacz LCD (24-znakowy), klawiatur´ numerycznà, cztery przyciski do poruszania si´ po menu, przyciski funkcyjne i PTT. Natomiast w modelu z klawiaturà zredukowanà nie
wyst´pujà jedynie przyciski klawiatury numerycznej.
Radiotelefony 31030 sà zdecydowanie mniejsze od swoich poprzedników (31020) a co za tym idzie – l˝ejsze. Dzi´ki temu bez problemu
mieszczà si´ w jednej d∏oni i ∏atwiejsza jest ich obs∏uga. Dodatkowym
atutem jest du˝y, wygodny w u˝yciu przycisk PTT.
Radiotelefony nowej serii posiadajà funkcje poprzedników
takie jak:
■ skaning
■ voting (wybór kana∏u z najsilniejszym sygna∏em)
■ wywo∏ania alarmowe
■ wywo∏ania priorytetowe
■ selektywne wywo∏anie
■ CTCSS / DCS
■ DTMF
Do ka˝dego radiotelefonu do∏àczany jest program konfiguracyjny
s∏u˝àcy do programowania szerokiego zakresu funkcji, parametrów
systemowych oraz ustawieƒ radiotelefonu zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami u˝ytkownika. Umo˝liwia on, mi´dzy innymi, ustawianie poziomu mocy nadajnika oraz poziomu blokady szumów dla
ka˝dego kana∏u indywidualnie.
Radiotelefony konwencjonalne pracujà w paÊmie cz´stotliwoÊci
136–174 MHz, a trankingowe - w pasmach 400–470 MHz i 450–530
MHz. Wa˝ne jest, ˝e ka˝dy radiotelefon trankingowy mo˝e obs∏ugiwaç

Parametr
Zakres cz´stotliwoÊci pracy
Moc wyjÊciowa nadajnika
PojemnoÊç zasilacza akumulatorowego
Format sygnalizacji

Skok cz´stotliwoÊci syntezera
Odst´p mi´dzykana∏owy
StabilnoÊç cz´stotliwoÊci
Zakres temperatury pracy
Stopieƒ ochrony IP
Spe∏niane normy
Wymiary
Waga
Max liczba kana∏ów

Z OFERTY

do 10 kana∏ów konwencjonalnych. Konstrukcja elektryczna i
mechaniczna obu wariantów spe∏nia wymagania normy
MIL-STD 810 C, D, E, F oraz stopieƒ ochrony IP67.
PojemnoÊç zasilacza akumulatorowego pozwala na ponad 11
godzin u˝ytkowania w systemie 5/5/90.
W radiotelefonach trankingowych dost´pne jest kilka
rodzajów po∏àczeƒ:
■ indywidualne
■ grupowe
■ PABX
■ mi´dzy flotami
Radiotelefon trankingowy z pe∏nà
klawiaturà umo˝liwia tak˝e wysy∏anie
krótkich wiadomoÊci tekstowych (SDS).

Podstawowy zestaw eksploatacyjny:
■ zespó∏ nadawczo-odbiorczy
■ zasilacz akumulatorowy
■ anteny
Dodatkowe akcesoria:
■ zaczep na pasek
■ mikrofonog∏oÊniki
■ urzàdzenie ∏adujàce wieleogniazdowe
■ zestawy s∏uchawkowe - równie˝ z
osobnym PTT

31030 konwencjonalny
136-174 MHz
1 / 2,5 / 5 W
2000 mAh Li-Ion
2 – Tone
CTCSS/DCS
Selcall
2,5 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz
12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz
±1,5ppm (-30°C do +60°C)
-30°C do +60°C
IP67
MILD-STD 810 C, D, E, F
62 x 130 x 40 mm
344 g
350
(rdt. z pe∏nà klawiaturà)
128
(rdt. z klawiaturà zredukowanà)

Dagmara Jagie∏a
31030 trankingowy
400-470 MHz
450-530 MHz
1 / 2,5 / 4 W
2000 mAh Li-Ion
MPT 1327
CTCSS
DCS ( tylko 7x)
5 kHz, 6,25 kHz
12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz
±1,5ppm (-30°C do +60°C)
-30°C do +60°C
IP67
MILD-STD 810 C, D, E, F
62 x 130 x 40 mm
344 g
100
w tym 10 konwencjonalnych
100
w tym 10 konwencjonalnych
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We wrzeÊniu 2007 roku odby∏a si´ kolejna edycja Mi´dzynarodowego Salonu Przemys∏u Obronnego w Kielcach.
Targi z roku na rok powi´kszajà swojà powierzchni´ ekspozycyjnà
a co za tym idzie swoje ekspozycje ma coraz wi´cej wystawców. Tym
razem swoje stoiska mia∏o ponad 360 firm z ca∏ego Êwiata. W ostatnich latach tradycjà kieleckich targów sta∏o si´ organizowanie wystaw
narodowych. Jedno z paƒstw o du˝ym potencjale przemys∏u obronnego
organizuje takà ekspozycj´. W zesz∏ym roku by∏y to Stany Zjednoczone. Mottem amerykaƒskiej wystawy by∏o has∏o - „Wsparcie ˝o∏nierzy od ziemi po kosmos.”
Otwarcie zesz∏orocznego Mi´dzynarodowego Salonu Przemys∏u
Obronnego by∏o wyjàtkowo uroczyste z powodu jubileuszowej 15 ju˝
edycji targów. Ceremoni´ uÊwietni∏y pokazy skoków spadochronowych, przelot samolotów F-16 Jastrzàb oraz paradny oddzia∏ kawalerii
i orkiestra wojskowa.
Kieleckà imprez´ mo˝na zaliczyç do trzech najwi´kszych imprez
w tej bran˝y w Europie, po paryskiej Eurosatory i londyƒskiej DSEI.
RADMOR od poczàtku istnienia wystawy prezentuje swoje wyroby
i tak by∏o równie˝ tym razem. Po raz kolejny RADMOR mia∏ swojà
ekspozycj´ na wspólnym stoisku Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektroniczej.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ekspozycja nasza obejmowa∏a nast´pujàce wyroby:
radiostacja plecakowa RRC 9210 Fa@stnet
radiostacja pok∏adowa RRC 9310 Fa@stnet
radiostacja dor´czna R3501
radiostacja przewoêna V3501
radiostacja dor´czna R3505
radiostacja osobista R35010
skrambler cyfrowy 0187
zestaw retransmisyjny 3801
radiotelefony 3801
radiotelefony przenoÊne 31020
radiotelefon kamuflowany 31018
stacja bazowa sytemu TETRA

Wystawa by∏a zamkni´ta dla osób „cywilnych”, a mimo to
zarejestrowano rekordowà iloÊç zwiedzajàcych. Wynika to z rosnàcego
zainteresowania targami wÊród wojskowych oraz funkcjonariuszy
s∏u˝b zajmujàcych si´ szeroko poj´tym bezpieczeƒstwem paƒstwa –
przedstawicieli rzàdu, MSWiA, policji. Na naszym stoisku odnotowaliÊmy m.in. wizyty delegacji z krajów azjatyckich i afrykaƒskich.
WÊród odwiedzajàcych nas by∏ równie˝ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz wielu wy˝szych oficerów Polskich Si∏
Zbrojnych, z którymi rozmawialiÊmy o potrzebach naszej armii i wymaganiach stawianych najnowszym rodzajom Êrodków ∏àcznoÊci.
Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u Obronnego jest wystawà
szczególnà z racji swojej tematyki i znaczenia dla polskiego sektora
zbrojeniowego. Na targach goÊci∏y delegacje wielu ró˝nych paƒstw np.
Angoli, Chin, Czech, Francji, Izraela, Kanady, Kataru, Konga, Korei
Po∏udniowej, Pakistanu, Peru, Rumunii, S∏owacji, Tajlandii, Ukrainy,
USA, W´gier, Peru, S∏owacji, Ukrainy i W´gier. Prezentowanie oferty
na targach tak licznie odwiedzanych przez potencjalnych klientów to
doskona∏a okazja do pochwalenia si´ naszymi osiàgni´ciami i nawiàzania kolejnych kontaktów biznesowych nie tylko z odbiorcami krajowymi ale i z zagranicy.
Zbigniew Hresiukiewicz

Bezpiecznych

TARGI

startów i làdowaƒ
Sektor lotniczy w Polsce od kilku lat prze˝ywa du˝e o˝ywienie
i stale si´ rozwija. Dzi´ki naszemu wejÊciu do Unii Europejskiej i pe∏nemu otwarciu polskiego nieba, gwa∏townie roÊnie ruch na krajowych
lotniskach. Polski rynek lotniczy jest jednym z najszybciej rozwijajàcych si´ na starym kontynencie – wykazuje on najwy˝sze przyrosty
ruchu pasa˝erskiego w ciàgu ostatnich kilku lat. Wiele miast planuje
budow´ lotnisk lub modernizacj´ ju˝ istniejàcych. Ich rozbudowa jest
szansà rozwoju, której miasta nie chcà zaprzepaÊciç. Dlatego prawie
ka˝dy port lotniczy w Polsce to obecnie plac budowy.
W grudniu 2007 roku firma JKM Institute przygotowa∏a konferencj´
dotyczàcà planów generalnych lotnisk. Cieszy∏a si´ ona ogromnym
zainteresowaniem. Wzi´li w niej udzia∏ wysokiej klasy specjaliÊci z kraju
i z zza granicy oraz przedstawiciele rzàdu.
Wychodzàc naprzeciw „lotniczym” zainteresowaniom inwestorów
JKM Institute wspólnie z Zarzàdem Targów Warszawskich zorganizowa∏a w lutym b.r. targi i konferencj´ „LOTNISKO”.
Radmor by∏ obecny na obu tych spotkaniach – w grudniu uczestniczyliÊmy w konferencji „LOTNISKOWE MASTER PLANY”, a w lutym mieliÊmy swoje stoisko na targach „LOTNISKO 2008”. GoÊçmi a tak˝e prelegentami byli specjaliÊci z dziedziny lotniskowej, zarzàdcy portów a tak˝e
przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Sejmowej Komisji Gospodarki i Prezydenci Miast. Nasze stoisko odwiedzili
m.in. pos∏owie i ministrowie a tak˝e vice prezydent miasta Gdyni oraz
prezesi niektórych krajowych lotnisk. Zarzàdzajàcych portami lotniczymi majà ÊwiadomoÊç koniecznoÊci zapewnienia skutecznej ∏àcznoÊci
- nieodzownego elementu utrzymania bezpieczeƒstwa na lotniskach.
Ochronà uczestników ruchu lotniczego, zarówno pilotów jak i pasa˝erów,
zajmujà si´ specjalnie do tego powo∏ane i wyszkolone s∏u˝by. Bezpieczeƒstwo lotnictwa to oprócz czynnika ludzkiego tak˝e nowoczesne,
niezwykle zaawansowane rozwiàzania techniczne. Dlatego w∏adze
portów zainteresowane sà tylko najnowszymi rozwiàzaniami systemów

∏àcznoÊci radiowej. W zwiàzku z tym odwiedzajàcy wykazywali du˝e
zainteresowanie naszym sprz´tem. Radmor zaprezentowa∏ na swoim
stoisku cyfrowà ∏àcznoÊç radiowà standardu TETRA. Zainteresowaniem
cieszy∏a si´ stacja bazowa oraz terminale przewoêne i noszone, które pod
wzgl´dem parametrów technicznych, niewielkich rozmiarów i wytrzyma∏oÊci spe∏nia∏y oczekiwania naszych potencjalnych klientów. Odwiedzajàcym przypad∏ do gustu s∏ynny ju˝ test z rzucaniem o pod∏og´ terminali dor´cznych, które wychodzà z tego bez szwanku.
Podczas dwóch dni trwania targów prowadzone by∏y rozmowy
dotyczàce prezentacji naszych systemów bezpoÊrednio na lotniskach
oraz mo˝liwoÊci przetestowania ich w codziennym dzia∏aniu. Nasza
firma ma du˝e szanse staç si´ dostawcà systemów ∏àcznoÊci radiowej
dla tego odbiorcy. W∏adze lotnisk reagujàc na dobrà koniunktur´
przewozów lotniczych w Polsce i równie dobre prognozy na kolejne lata,
rozpocz´∏y inwestycje w infrastruktur´ majàcà na celu zapewnienie
bezpiecznej i szybkiej obs∏ugi zwi´kszonego przep∏ywu pasa˝erów.
Szereg inwestycji planujà polskie lotniska w miastach, w których
rozgrywane b´dà mecze Euro 2012. W planach sà nowe terminale,
u∏atwienia w dojazdach, remonty i rozbudowy ju˝ funkcjonujàcych
instalacji. Z informacji podawanych podczas konferencji oraz w prasie
fachowej wynika, ˝e rzàd zamierza wesprzeç rozbudow´ polskich
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TARGI
Gdynia-Oksywie
Koszalin-Zegrze Pomorskie

Gdaƒsk-R´biechowo
Suwa∏ki

Szczecin-Goleniów
Grudziàdz
Szczecin-Dàbie

Szczytno-Szymany

Bydgoszcz-Szwederowo

Bia∏ystok-Krywiany

Toruƒ

Gorzów Wielkopolski

Nowy Dwór Mazowiecki-Modlin

Poznaƒ–¸awica

Warszawa-Ok´cie

Sochaczew-Bielice
Zielona Góra-Babimost
¸ódê-Lublinek
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Radom-Sadków

¸ask

Wroc∏aw-Strachowice

Miƒsk Mazowiecki-Janów

Lublin-Âwidnik

Cz´stochowa-Rudniki
Opole-Kamieƒ Âlàski
Kielce-Obice
Katowice-Pyrzowice
Rzeszów-Jasionka
Katowice-Muchowiec Kraków-Balice
istniejàce porty lotnicze
planowane nowe regionalne porty lotnicze

Stary Sàcz
Nowy Targ

planowane nowe lokalne porty lotnicze

lotnisk. Uruchomi na ten cel rezerw´ bud˝etowà, a pieniàdze w pierwszej kolejnoÊci trafià do portów, które za pi´ç lat obs∏ugiwaç b´dà
ruch zwiàzany z organizacjà Euro 2012.
Optymistyczne prognozy dla sektora lotniczego oraz perspektywa
organizacji Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej sprawiajà, ˝e w najbli˝szych latach wartoÊç inwestycji w lotniska w Polsce znaczàco
wzroÊnie. Zwi´kszà si´ zatem i nak∏ady na unowoczeÊnienie systemów ∏àcznoÊci. Dlatego tak wa˝ne jest to, ˝eby nasza firma znalaz∏a
si´ w odpowiednim miejscu i czasie z odpowiednim sprz´tem. Mamy
szanse zaistnieç w portach ju˝ funkcjonujàcych, które b´dà chcia∏y
wymieniç lub unowoczeÊniç swój sprz´t, oraz w tych nowych, które
powstanà w najbli˝szych latach. Raport jednej z firm zajmujàcych si´
badaniami rynku lotniczego w Polsce zak∏ada wybudowanie
regionalnych portów lotniczych nawet w dziewi´ciu miastach w
Polsce.
Wystawa zorganizowana w Pa∏acu Kultury i Nauki by∏a pierwszà
imprezà wystawienniczà w Polsce, poÊwi´conà tylko i wy∏àcznie
tematyce lotniskowej. Skierowana by∏a do tych, którzy zainteresowani

sà zabezpieczeniem u˝ytkowania lotnisk, zagadnieniami bezpieczeƒstwa lotów, kwestiami prawnymi, sposobami finansowania inwestycji
lotniskowych oraz wszelkà tematykà dotyczàcà portów lotniczych
i u˝ytkowanego na nich sprz´tu.
Jak mo˝emy podsumowaç to wydarzenie? Mimo, ˝e targi by∏y
niewielkà imprezà wystawienniczà stwarza∏y doskona∏à okazj´ do
zorganizowania indywidualnych spotkaƒ i rozmów z osobami
bezpoÊrednio odpowiedzialnymi za inwestycje w portach lotniczych.
Wiemy ju˝, ˝e polski rynek lotniczy prze˝ywa swój rozkwit. Niektórzy
prognozujà, ˝e przy spadajàcych cenach transportu powietrznego, ju˝
za 5-6 lat samolotowy wypad na zakupy z Gdaƒska czy Gdyni do
Warszawy lub Krakowa nie b´dzie objawem snobizmu czy u∏aƒskiej
fantazji tylko czysto ekonomicznà kalkulacjà. Jest jednak warunek
utrzymania dobrej koniunktury - rozbudowa lotnisk i ich
infrastruktury. Rosnàce nak∏ady na inwestycje lotnicze i wsparcie
rzàdu stwarzajà nadziej´ na to, ˝e Radmor b´dzie móg∏ ugryêç spory
kawa∏ek z tego jak˝e smakowitego tortu.
Jowita Gotówko

èród∏o: Raport „Budowa lotnisk w Polsce - prognoza rozwoju na lata 2008-2013

Olsztyn-Dajtki

RADMOR
na Bliskim Wschodzie

TARGI

Od wielu lat Radmor z sukcesami sprzedaje swoje radiostacje wojskowe
w wielu krajach Êwiata. Od d∏u˝szego czasu realizujemy kontrakt na
dostawy zestawów przewoênych Radmor V3501 do Iraku. Nasz sprz´t jest
instalowany w pojazdach typu Dzik wraz z systemem ∏àcznoÊci wewn´trznej Fonet. Sukcesy na tym rynku spowodowa∏y, ˝e zainteresowaliÊmy
si´ bli˝ej mo˝liwoÊcià zaprezentowania swojej oferty innym klientom z Bliskiego Wschodu. Rok 2007 i 2008 zarezerwowaliÊmy sobie m.in. na promocj´ naszych rozwiàzaƒ w tym regionie.
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Radmor wzià∏ udzia∏ w targach Idex’2007 (THE 8TH INTERNATIONAL DEFENCE
EXHIBITION AND CONFERENCE) w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Idex to jedne z najwi´kszych targów bran˝owych na Êwiecie.
Impreza ta obejmuje swoim zakresem tematycznym wyposa˝enie si∏ zbrojnych i si∏ specjalnych. Wystàpienie polskiego przemys∏u obronnego zorganizowa∏a Polska Izba na Rzecz ObronnoÊci Kraju. Nasze stoisko odwiedzali
goÊcie przede wszystkim ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale mieliÊmy
przyjemnoÊç prowadziç równie˝ rozmowy z przedstawicielami wi´kszoÊci
krajów z Bliskiego Wschodu np. Jemenu, Kuwejtu, Jordanii, Iraku, Arabii
Saudyjskiej, Syrii, Omanu. Rynek ten jest dla Radmoru szczególnie interesujàcy ze wzgl´du na istniejàcà ju˝ wspó∏prac´ z krajami arabskimi oraz i z ch´ci
pozyskania nowych partnerów. Podczas targów prezentowaliÊmy dor´cznà
radiostacj´ wojskowà R3501 oraz jej wersj´ przewoênà V3501. Jest to nowoczesny Êrodek ∏àcznoÊci UKF/FM u˝ytkowany przez naszych klientów m.in. w
Iraku, Indonezji, Algierii, Czechach, S∏owacji, Litwie, ¸otwie, itd. Du˝ym
zainteresowaniem cieszy∏y si´ nowe opracowania Radmoru: radiostacja

Hotel „Burj-Al-Arab” w Dubaju,
po∏o˝ony na sztucznej wyspie.

Marcin Bia∏czak, Export Project Manager, z przedstawicielem Radmoru
w Kuwejcie.

dor´czna R3505 (cyfrowa, szerokopasmowa, przeznaczona do nawiàzania
∏àcznoÊci mi´dzy ró˝nymi s∏u˝bami; Software Defined Radio) i radiostacja
osobista R35010 (do ∏àcznoÊci pomi´dzy ˝o∏nierzami dru˝yny czy zespo∏u
bojowego w niewielkich sieciach radiowych, szczególnie polecana dla Si∏
Specjalnych; Personal Role Radio).
MieliÊmy te˝ okazj´ zobaczyç z bliska najwi´kszà turystycznà atrakcj´
Emiratów: po∏o˝ony w Dubaju, jedyny na Êwiecie 7-gwiazdkowy hotel „BurjAl-Arab”. Budynek stoi na sztucznej wyspie po∏o˝onej 280 m od pla˝y w Zatoce
Perskiej. Kszta∏tem przypomina ˝agiel, ma 321 m wysokoÊci, co czyni go najwy˝szym budynkiem hotelowym Êwiata. W hotelu sà wy∏àcznie apartamenty.
Jest ich 202 – najmniejszy zajmuje 169m2 a najwi´kszy 780m2. W budynku
znajduje si´ kilkanaÊcie restauracji, platforma widokowa, 2 p∏ywalnie, 2
baseny do nurkowania, 18 pomieszczeƒ leczniczych, pokoje z hydroterapià
i masa˝ami, solarium, sauna i jacuzzi, studio fitness, muzeum, biblioteka,
làdowisko dla Êmig∏owców oraz kilkupi´trowe akwarium z kompletnà, ˝ywà
rafà koralowà. Ca∏oÊç, wewnàtrz i na zewnàtrz, ozdobiona jest niezwykle
z∏o˝onymi fontannami i kaskadami wodnymi. Nocà oÊwietlany jest Êwiat∏em
o stale zmieniajàcych si´ kolorach.

Wie˝e Kuwejckie - symbol miasta i paƒstwa.
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Z ciekawoÊcià przyglàdaliÊmy si´ budynkowi „Kingdom Centre”
o wysokoÊci 302 m, z racji swojego wyjàtkowego kszta∏tu,
nazywanemu potocznie otwieraczem do kapsli.

TARGI
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ARABIA SAUDYJSKA,
KUWEJT, JEMEN
W 2007 r. uczestniczyliÊmy
w misji handlowej do trzech
krajów arabskich: Arabii
Saudyjskej, Kuwejtu i Jemenu.
We wszystkich krajach cel by∏
ten sam: chcieliÊmy wzmocniç
wi´zi z naszymi partnerami
handlowymi i przeprowadziç
prezentacje sprz´tu dla
tamtejszych
Ministerstw
Obrony Narodowej. PokazywaliÊmy nasze sztandarowe produkty
eksportowe oraz nowe rozwiàzania. PrzedstawialiÊmy tak˝e mo˝liwoÊci
wspó∏pracy oraz zakres obs∏ugi serwisowej i pogwarancyjnej.
Król Arabii Saudyjskiej jest konserwatystà w sprawach obyczajoworeligijnych, ale jest bardzo otwarty jeÊli chodzi o nowe technologie. Stopniowo
wprowadza zmiany i otwiera kraj na Êwiat. K∏adzie olbrzymi nacisk na
rozwój szeroko poj´tej IT, kszta∏ci wielu in˝ynierów, powstajà du˝e centra
technologiczne. Arabia Saudyjska, jako jedyny kraj w regionie, chce byç nie
tylko handlarzem, ale znaczàcym producentem i dostawcà myÊli
technologicznej dla sàsiadów. Stworzono tutaj bardzo sprzyjajàcy klimat dla
lokowania transferu technologii. Dla Radmoru mo˝e to byç jednà z wi´kszych przewag konkurencyjnych. Arabia Saudyjska jest liderem na
pó∏wyspie arabskim i odgrywa rol´ starszego brata w stosunku do innych
krajów. Aby uniezale˝niç si´ od USA wprowadzono tam polityk´
dyferencjacji dostaw sprz´tu wojskowego. Saudyjczycy ch´tnie patrzà na
dostawy z Europy, co jest dodatkowà szansà dla Radmoru. W Arabii
Saudyjskiej mieliÊmy mo˝liwoÊç przyjrzeç si´ z bliska stolicy, która le˝y w
Êrodku pustyni i z roku na rok wydziera jej kolejne tereny. Nasze szczególne
zainteresowanie wzbudzi∏a nowoczesna architektura kontrastujàca z
tradycyjnymi strojami mieszkaƒców.

Kuwejt to ma∏e paƒstwo, jednak wysoko rozwini´te. Ca∏e terytorium jest
w tej chwili pokrywane siecià TETRA. Determinuje to w pewien sposób
nasze dzia∏anie na tym rynku. Oferowanie konwencjonalnej ∏àcznoÊci
radiowej nie ma tam sensu. Zainteresowanie jednak wzbudzajà nasze nowe
produkty, tj. programowalna radiostacja dor´czna R3505 i radiostacja
osobista R35010. W Kuwejcie mieszkaliÊmy w pobli˝u „Wie˝ Kuwejckich”,
symbolu miasta i paƒstwa. Wybudowane zosta∏y w 1979 r. Wy˝sza mierzy
187m, jest wie˝à ciÊnieƒ, ale te˝ restauracjà. Druga to jedynie wie˝a ciÊnieƒ
o wysokoÊci 147 m. Trzecia to iglica oÊwietlajàca pozosta∏e dwie, mierzàca
113 m.
W Jemenie sp´dziliÊmy jeden dzieƒ, ale wystarczy∏o to na poznanie
znacznych potrzeb tego kraju w zakresie ∏àcznoÊci radiowej. Odrodzona tam
Al-Kaida atakuje pola naftowe. W∏adza potrzebuje wi´c obrony, w tym
równie˝ ∏àcznoÊci. Przewidywane sà znaczàce wydatki na doposa˝enie
MON. W jednej z prowincji (przy granicy z Arabià Saudyjskà) ca∏y czas trwa
lokalna wojna. U˝ywany jest tam g∏ównie sprz´t amerykaƒski, francuski,
rosyjski, ukraiƒski, bu∏garski i chiƒski. Od 2-3 lat Polska nic nie sprzedaje do
Jemenu; mamy nadziej´ to zmieniç. UznaliÊmy rynek jemeƒski za na tyle
perspektywiczny, ˝e pod koniec 2007 roku zorganizowaliÊmy, razem z naszym lokalnym partnerem, samodzielnà misj´ handlowà do Jemenu. Podczas kilku prezentacji przedstawiliÊmy naszà ofert´ osobom zwiàzanym
m.in. z si∏ami làdowymi i si∏ami specjalnymi. Nasze produkty spotka∏y si´
z tak du˝ym zainteresowaniem, ˝e na poczàtku 2008 przedstawiciele MON
Jemenu odwiedzili naszà firm´ chcàc zobaczyç równie˝ nasze mo˝liwoÊci
produkcyjne. Liczymy, ˝e nasza wspó∏praca b´dzie si´ rozwijaç i przyniesie
po˝ytek obu stronom.
Sana, stolica Jemenu, to miasto wpisane na List´ Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Urzek∏y nas domy na Starym MieÊcie. WidzieliÊmy te˝ pobliski pa∏ac na skale „Wadi Dhar” z XVIII w., przed którym roÊnie 700-letnie
drzewo.
Bliski Wschód to nie tylko wspania∏y region, ale równie˝ bardzo wa˝ny
rynek dla wojskowych systemów ∏àcznoÊci oferowanych przez Radmor.
Liczymy, ˝e ju˝ wkrótce na naszej liÊcie referencyjnej, poza Irakiem, pojawià
si´ kolejni zadowoleni arabscy klienci.

Marcin Bia∏czak

Królowie, ksià˝´ta i szejkowie arabscy na targach Idex w Abu Dhabi..
Drugi od lewej - w∏adca Dubaju, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Odkrywamy

Ameryk´
RADMOR w celu zdobycia nowych odbiorów dla swoich radiostacji od wielu lat aktywnie dzia∏a na rynku mi´dzynarodowym.
Swoje produkty promujemy podczas licznych wystaw i targów wojskowych organizowanych na ca∏ym Êwiecie.
Po Europie i Azji przyszed∏ czas na Ameryk´ Po∏udniowà – kontynent, którego mieszkaƒcy stanowià prawie 6% ludnoÊci ca∏ej kuli
ziemskiej. Ameryk´ Po∏udniowà tworzà kraje o ró˝nym poziomie
rozwoju gospodarczego, po∏àczone w kilka porozumieƒ gospodarczych, z których liczàce si´ to MERCOSUR, Grupa Andyjska i Karaibskie Porozumienie Wolnego Handlu. Ameryka Po∏udniowa to du˝y
i obiecujàcy rynek. Unia Europejska, Êwiadoma tego faktu, przyj´∏a
program wspierania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (AL-INVEST),
którego celem jest wzrost europejskich inwestycji w regionie Ameryki
¸aciƒskiej, a tak˝e propagowanie handlu mi´dzy oboma kontynentami. Nadziej´ na owocnà wspó∏prac´ daje równie˝ fakt, ˝e kraje takie
jak Peru, Wenezuela i Ekwador przyj´∏y program restrukturyzacji
i unowoczeÊnienia swoich si∏ zbrojnych w ciàgu kilku najbli˝szych lat.
Podobne dzia∏ania podejmowane sà w Urugwaju i Chile. Modernizacjà
sprz´tu ∏àcznoÊci zainteresowana jest tak˝e Argentyna.
W zwiàzku z du˝ym zapotrzebowaniem na modernizacj´
wyposa˝enia si∏ zbrojnych Peru, mi´dzy innymi na sprz´t radiokomunikacyjny, podj´to decyzj´ o zorganizowaniu w Peru Pierwszego
Salonu Przemys∏u Obronnego „SITDEF Peru 2007”. Wystawa, która
odbywa∏a si´ w dniach 21-25 listopada 2007 r. w stolicy kraju, Limie,
na terenie siedziby dowództwa Armii Peru, od poczàtku by∏a wspierana i promowana przez Prezydenta i Rzàd Peru oraz Ministerstwo
Obrony Peru. Rang´ ca∏ego wydarzenia podnosi∏ fakt zaproszenia
przez organizatorów licznych znaczàcych goÊci, którzy odwiedzali
wystawców w trakcie trwania targów. Ju˝ pierwszego dnia mieliÊmy
zaszczyt goÊciç na stoisku Grupy Kapita∏owo–Lotniczej, Prezydenta
Peru Alana Garci´ Pereza. W kolejnych dniach zainteresowanie
naszym sprz´tem wykazali wysocy rangà genera∏owie z Wydzia∏u
Rozwoju Technologii oraz Departamentu Zakupów. Radiostacje dor´czne 3501 oraz zestaw samochodowy radiostacji V3501 cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem odwiedzajàcych, podobnie jak nowe radiostacje osobiste R3505 i R35010. Przedstawiciele peruwiaƒskiej armii,
odwiedzajàcy nasze stoisko, byli bardzo zainteresowani naszym
sprz´tem i przeprowadzeniem testów radmorowskich radiostacji.
Liczymy na to, ˝e nasze produkty zadowolà potencjalnych odbiorców
i zyskajà popularnoÊç nie tylko w Peru, ale tak˝e w pozosta∏ych krajach Ameryki ¸aciƒskiej.
Katarzyna Podejko-Bochenek

Peruwiaƒski cud Êwiata - Machu Picchu

TARGI

Katarzyna Podejko-Bochenek
z Dzia∏u Eksportu oprowadza
po naszym stoisku prezydenta
Peru Alana Garci´ Pereza
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Stoisko Grupy Kapita∏owej
Lotniczo-Radioelektronicznej

TARGI

Nasi w Azji
Wystawa przemys∏u obronnego „Defense & Security” , która odby∏a si´ w listopadzie 2007 roku w Bangkoku.
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Prowadzone przez RADMOR S.A. dzia∏ania promocyjne i handlowe dotyczà rozmaitych, cz´sto bardzo odleg∏ych rynków. Jednym
z takich regionów Êwiata, gdzie przedstawiamy naszym potencjalnym klientom urzàdzenia ∏àcznoÊci jest Azja. Wielokrotnie uczestniczyliÊmy ju˝ w najwa˝niejszych imprezach wystawienniczych
w egzotycznych i goràcych azjatyckich paƒstwach.

W wydzielonej dla nas cz´Êci stoiska zorganizowaliÊmy ekspozycj´
radiostacji. Cieszy∏a si´ ona du˝ym zainteresowaniem odwiedzajàcych. CiekawoÊç budzi∏ zestaw przewoêny VHF typu V3501.
Wzmo˝one zainteresowanie zwiedzajàcych wywo∏ywa∏a równie˝
programowalna radiostacja R3505 oraz radiostacja osobista R35010
wraz z akcesoriami.

W 2007 roku uczestniczyliÊmy w trzeciej edycji wystawy
„Defense & Security”. Targi odby∏y si´ w dniach 7-10.11.2007 na
terenie centrum wystawienniczego IMPACT w Bangkoku.
Wystawa obejmowa∏a ró˝ne dziedziny przemys∏u
obronnego: materia∏y wybuchowe i amunicj´, systemy
dowodzenia i kierowania walkà, systemy walki
elektronicznej oraz wyposa˝enie i uzbrojenie dla wojsk
làdowych.
Radmor S.A. prezentowa∏ swojà ofert´ na wspólnym
stoisku Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektronicznej.

Targi zaowocowa∏y wieloma spotkaniami biznesowymi nie tylko
z firmami tajskimi lecz tak˝e z innych paƒstw Azji po∏udniowej. By∏a
to znakomita okazja do zacieÊnienia istniejàcych ju˝ kontaktów oraz do
nawiàzania zupe∏nie nowych. Oprócz tego, by∏a to tak˝e sposobnoÊç do
zapoznania si´ z najnowszymi osiàgni´ciami wspó∏czesnej techniki
wojskowej. Uczestnictwo na targach umo˝liwi∏o nam tak˝e odbycie
spotkaƒ z naszym sta∏ym partnerem na rynku afrykaƒskim i azjatyckim. By∏a to znakomita okazja do omówienia wielu bie˝àcych
zagadnieƒ wspó∏pracy osobiÊcie, tym razem bez koniecznoÊci u˝ywania telefonów i internetu.

Wat Arun - Âwiatynia Jutrzenki w Bangkoku

O NAS

Na kolejnej edycji targów „Defexpo India” (luty 2008, New Delhi)

Realizujàc za∏o˝enia marketingowe w lutym tego roku zaznaczyliÊmy swojà obecnoÊç na rynku hinduskim. Od 16 do 19 lutego 2008
odby∏a si´ w New Delhi – stolicy tego liczàcego ponad miliard mieszkaƒców kraju – kolejna edycja wystawy zbrojeniowej „Defexpo India”.
Ze wzgl´du na olbrzymi potencja∏ rynku indyjskiego, wystawa ta
cieszy si´ mi´dzynarodowym uznaniem, i z roku na rok coraz wi´cej
firm z ca∏ego Êwiata decyduje si´ braç w niej udzia∏. Nie mog∏o wi´c
zabraknàç Radmoru, który prezentowa∏ swojà ofert´ na wspólnym
stoisku Grupy Kapita∏owej Lotniczo-Radioelektronicznej.
W naszej cz´Êci stoiska zorganizowaliÊmy ekspozycj´ radiostacji
taktycznych. PoÊród prezentowanego sprz´tu znalaz∏a si´ mi´dzy
innymi programowalna radiostacja R3505 oraz radiostacja osobista
R35010 – nasze rozwojowe produkty. Urzàdzenia cieszy∏y si´ du˝ym
zainteresowaniem odwiedzajàcych. OdbyliÊmy szereg spotkaƒ z dotychczasowymi partnerami nie tylko z Indii ale równie˝ z krajów
sàsiednich.

Mauzoleum Hamayuna,
pierwowzór s∏ynnej Êwiatyni Tad˝ Mahal (New Delhi)

Wyjazd do do obu krajów zaowocowa∏ uzyskaniem wielu cennych
informacji na temat specyfiki lokalnego rynku, poznania wymagaƒ
potencjalnych odbiorców i nawiàzania nowych kontaktów handlowych.
Stanowi∏ równie˝ okazj´ do zapoznania si´ z ofertà konkurencji.

Tomasz Onak
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Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.

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
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■ B´dzin, TELMI, tel.: (032)261-24-09

■ Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: (0503)00-42-12

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

■ Olsztyn, RADMOR SERWIS, tel.: (089)535-13-80

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

■ Opole, RADPOL, tel.: (077)441-65-69

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

■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (061)847-29-80

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

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

■ Deszczno, ALCOM, tel.: (095)751-32-11

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Rzeszów, ELDRO, tel.: (017)854-07-59

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

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

■ Kraków, ERDEX, tel.: (012)636-97-90

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

■ Kraków, ZUEiK, tel.: (012)266-39-39

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

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

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

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

■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (056)621-94-49

■ Lubin, INOVA, tel.: (076)846-21-46

■ Tychy, MONRAD, tel.: (032)219-91-01

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

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

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

■ Warszawa, PERFECT, tel.: (022)629-74-19

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

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

■ ¸ódê, JAL, tel.: (042)676-29-22

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

■ Mielec, ZEN, tel.: (017)582-77-75

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

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

