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Wszystko zacz´∏o si´  w lipcu 1980 roku, kiedy to polski rzàd
wprowadzi∏ podwy˝ki cen w´dlin i mi´sa. Potem by∏y strajki w
stoczniach Gdaƒska i Gdyni, które swym zasi´giem ogarn´∏y firmy
w ca∏ym kraju, tak˝e Zak∏ady Radiowe Radmor w Gdyni.

31 sierpnia 1980 r wicepremier Mieczys∏aw Jagielski podpisa∏ 
z Lechem Wa∏´sà porozumienie dotyczàce realizacji 21 postulatów
zapowiadajàcych zmiany w gospodarce i polityce. Na mocy porozu-
mienia powsta∏y Mi´dzyzak∏adowe Komitety Za∏o˝ycielskie. We
wrzeÊniu 1980 roku komitety te utworzy∏y Niezale˝ny Samorzàdny
Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”, który swojà dzia∏alnoÊcià objà∏

niemal wszystkie polskie firmy. W tym roku mija 30 rocznica powsta-
nia zwiàzku, dzia∏ajàcego pr´˝nie równie˝ w Radmorze. Obecnie rad-
morowska „SolidarnoÊç” zrzesza ponad 200 cz∏onków tj. oko∏o 50%
ca∏ej za∏ogi. 

18 czerwca 2010 roku obchodziliÊmy 30. rocznic´ powstania NSZZ
„SolidarnoÊç”. Na obchody zaproszeni zostali wszyscy pracownicy
firmy oraz przedstawiciele zak∏adów przemys∏u zbrojeniowego. GoÊci-
liÊmy cz∏onków „SolidarnoÊci” warszawskiego „Radwaru”, Huty
Stalowa Wola, gliwickiego „Bumaru” i innych firm. W koÊciele pod
wezwaniem Âw. Józefa zosta∏a odprawiona msza Êwi´ta w intencji
by∏ych i obecnych pracowników Radmoru, ich rodzin, zak∏adu oraz
zwiàzku. Po mszy pojechaliÊmy na festyn do Ostrzyc. Czas umila∏y
nam kaszubskie zespo∏y regionalnymi piosenkami i skeczami. Pod-
czas pikniku ka˝dy móg∏ znaleêç rozrywk´ dla siebie. Mo˝na by∏o
wykazaç si´ si∏à, sprawnoÊcià i innymi umiej´tnoÊciami podczas
licznych konkursów takich jak przeciàganie liny czy wbijanie gwoêdzi.
Kto nie chcia∏ uczestniczyç w rywalizacji móg∏ biesiadowaç przy suto
zastawionych sto∏ach. Mi∏oÊnicy kaszubskich krajobrazów mogli
pop∏ywaç statkiem po jeziorze Ostrzyckim lub przejechaç si´ wozami
po przepi´knej okolicy i choç przez chwil´ poczuç zapach kaszubskich
jezior i ∏àk. Kolejnà atrakcjà pikniku by∏y wyst´py zespo∏ów muzycz-
nych – „Tobe” i „Quo Vadis” – w sk∏adach których Êpiewajà i grajà uta-
lentowani muzycznie pracownicy Radmoru. Rozbawiona i roztaƒczo-
na, a co najwa˝niejsze, zintegrowana za∏oga – bawi∏a si´ wspaniale!
Tylko dlaczego tak krótko? Nie, nie, a˝ tak krótko nie by∏o, tylko
wszystko co dobre szybko si´ koƒczy! Ju˝ dzisiaj zaczynamy odliczaç
czas do kolejnego jubileuszu NSZZ „SolidarnoÊç.

El˝bieta Krysztofiak  
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Na ok∏adce: Na targach Balt Military goÊciliÊmy m.in.: 
wiceministra sprawiedliwoÊci  St. Chmielewskiego – trzeci z lewej.
(wi´cej na str. 11).

Szanowni Paƒstwo,

Dzi´kujemy bardzo, ˝e wzi´liÊcie do r´ki nasze firmowe wydaw-
nictwo. Mo˝ecie dowiedzieç si´ gdzie w Polsce i za granicà promujemy
nasze wyroby – te ju˝ produkowane oraz te, które dopiero wprowadza-
my na rynek. Zapraszamy do przeczytania targowych relacji. Przed-
stawiamy te˝ najÊwie˝sze informacje o naszej firmie i jej ofercie. Mamy
nadziej´, ˝e z zainteresowaniem zapoznajà si´ Paƒstwo z nowymi
funkcjami radmorowskich radiostacji wojskowych – zajrzyjcie Paƒstwo
na str. 6 oraz 7 gdzie piszemy o radiostacji 35010 z odbiornikiem GPS
oraz o radiostacji 3502 ze skramblerem do szyfrowania mowy. 

Zapraszamy na naszà stron´ internetowà www.radmor.com.pl gdzie
znajdziecie Paƒstwo najÊwie˝sze informacje o Radmorze oraz naj-
nowszych produktach. Zach´camy te˝ do przeczytania nast´pnego
numeru biuletynu. 

Redakcja

Jubileuszowy piknik
SolidarnoÊç ma trzydzieÊci lat



Sekretariat
tel.: 58/69 96 666
fax: 58/69 96 662
market@radmor.com.pl

Andrzej Wysocki
tel.: 58/69 96 668
Andrzej.Wysocki@radmor.com.pl

Pan Andrzej s∏u˝y pomocà klientom 
z policji, stra˝y po˝arnej 
i granicznej, z urz´dów zarzàdzania
kryzysowego i obrony cywilnej,
administracji paƒstwowej, stra˝y
miejskich, zak∏adów karnych.

El˝bieta Krysztofiak
tel.: 58/69 96 659
Elzbieta.Krysztofiak@radmor.com.pl

Odbiorcy, którym pani El˝bieta s∏u˝y
pomocà to: wojsko oraz zak∏ady prze-
mys∏owe i instytuty pracujàce 
na rzecz wojska.

Jowita Gotówko
tel.: 58/69 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 itp.

Marek Cichowski
Szef Biura Obs∏ugi Klienta
tel.: 58/69 96 660
fax.: 58/69 96 662
market@radmor.com.pl
Marek.Cichowski@radmor.com.pl

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs∏ugi Klienta. 
Zespó∏ Mened˝erów gotów jest s∏u˝yç Paƒstwu wszelkà pomocà.
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Polski cyber˝o∏nierz
z „Czarnej Brygady”

Ko∏owy Transporter Opancerzony z zainstalowanymi radmorowskimi
radiostacjami RRC 9310AP i 35010 (patrz te˝ zdj. na str. 5)

Na çwiczeniach Borsuk 2010

1) BMS – Battle Management System – system wspomagania dowodzenia

W maju 2010 roku w W´drzynie (woj. lubuskie) odby∏y si´
çwiczenia dowódczo-sztabowe 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej zwanej „Czarnà Dywizjà”. Podstawowym celem manew-
rów, przeprowadzonych pod kryptonimem „BORSUK 2010”, by∏o
sprawdzenie funkcjonowania sieciocentrycznego Systemu Wspo-
magania Dowodzenia. åwiczono planowanie, przygotowanie, pro-
wadzenie dzia∏aƒ bojowych oraz szereg innych zadaƒ anga˝ujàcych
ró˝ne rodzaje wojsk i umo˝liwiajàcych sprawdzenie wspó∏pracy
pomi´dzy nimi. By∏ to poligon doÊwiadczalny dla nowych technologii
w dziedzinie ∏àcznoÊci radiowej i informatyki, wprz´gni´tych w sys-
tem dowodzenia i ∏àcznoÊci 17. Wielkopolskiej Brygady Zmotoryzo-
wanej. ˚o∏nierze oraz ko∏owe transportery opancerzone (KTO)
zosta∏y wyposa˝one w sprz´t ∏àcznoÊci i informatyki najnowszej
generacji, umo˝liwiajàcy wydajniejsze i skuteczniejsze prowadze-
nie dzia∏aƒ bojowych – poczàwszy od dowódcy brygady a skoƒczy-
wszy na ˝o∏nierzu w dru˝ynie. åwiczenia obserwowali przedstawi-
ciele producentów wszystkich urzàdzeƒ pracujàcych w systemie
wspomagania dowodzenia. By∏a to okazja do sprawdzenia jak sprz´t
dzia∏a w praktyce, w warunkach zbli˝onych do prawdziwej wojny.

WÊród wielu typów testowanego sprz´tu znalaz∏y si´ równie˝ nasze
radiostacje. Pok∏adowe F@stnet-y RRC9310 AP, przystosowane do
pracy w trybach IP, zosta∏y zainstalowane na ko∏owych transporterach
opancerzonych. Wybrani ˝o∏nierze mieli do dyspozycji radiostacje oso-
biste 35010, które w ramach programu TYTAN przygotowywane sà
jako indywidualne wyposa˝enie „polskiego ˝o∏nierza przysz∏oÊci”.
Radiostacje 35010 zosta∏y opracowane zgodnie z potrzebami ˝o∏nierzy
i pod ich dyktando. Majà wbudowany bardzo czu∏y odbiornik GPS,
przekazujàcy do systemu dowodzenia informacje o po∏o˝eniu operato-
ra radiostacji. Umo˝liwiajà prowadzenie jednoczesnej transmisji
mowy i danych IP. Praca radiostacji w trybie konferencyjnym popra-
wia komfort operacyjny ˝o∏nierza, który ma dzi´ki temu wolne r´ce.
Zastosowane zasilanie radiostacji pozwoli∏o na 20 godzinnà prac´ bez
zmiany êród∏a zasilania. Radiostacje innych producentów „domaga∏y
si´” wymiany akumulatorów ju˝ po 2 godzinach. 

W radiostacje 35010 zostali wyposa˝eni ˝o∏nierze jeden z pododdzia-
∏ów. Pos∏u˝y∏y one do zorganizowania sieci ∏àcznoÊci dowodzenia
dowódcy plutonu zmotoryzowanego. Radiostacje noszone przez
˝o∏nierzy desantu wysy∏a∏y do systemu BMS1) informacje o ich pozy-
cji geograficznej pokazujàc usytuowanie ˝o∏nierzy na mapie cyfrowej.
Po uogólnieniu i otrzymaniu wspólnego obrazu operacyjnego dowódca



plutonu mo˝e monitorowaç po∏o˝enie w∏asnych Êrodków oraz ma
przeglàd sytuacji na polu walki i wi´kszà ÊwiadomoÊç prowadzonych
dzia∏aƒ. Radiostacje osobiste 35010 zosta∏y dobrze przyj´te przez
˝o∏nierzy 17. Brygady Zmotoryzowanej. Porównujàc jà z innymi
radiostacjami wykorzystywanymi w tym çwiczeniu trzeba jasno
powiedzieç – jest to dobre i pewne w dzia∏aniu radio.

Udzia∏ w „Borsuku 2010” jest dla nas kopalnià wiedzy. MogliÊmy
obserwowaç dzia∏anie naszych radiostacji w praktyce. Pozwoli nam to
wytyczyç dalszy kierunek rozwoju naszych produktów. By∏o to rów-
nie˝ „rozpoznanie bojem” bie˝àcych potrzeb naszego wojska w zakre-
sie sprz´tu pomocniczego – anten dla transporterów opancerzonych 
i innych pojazdów, êróde∏ zasilania i okablowania. W czasie çwiczeƒ
nowa antena pojazdowa typu LP przesz∏a pozytywnie wszystkie testy
i z powodzeniem mo˝e byç montowana na ró˝nego typu mobilnych
platformach, nie tylko na KTO. 

åwiczenia „Czarnej Brygady” by∏y próbà integracji systemów b´dà-
cych ju˝ na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych z cyfrowymi systemami tele-
informatycznymi przeznaczonymi do wsparcia procesu dowodzenia.

Rozmach çwiczeƒ i udzia∏ du˝ej liczby stanowisk dowodzenia Êwiad-
czy o rosnàcym znaczeniu sieciocentryzmu w procesie dowodzenia
i zarzàdzania jednostkami podczas walki. Radmor od lat

wspó∏pracujàc z naszà armià i odpowiadajàc na jej potrzeby
znajduje swoje miejsce w „cyfryzacji” polskiego ˝o∏nierza.

Henryk Wolszlegier

Serdecznie dzi´kuj´ za wspó∏prac´ wszystkim 
oficerom i ˝o∏nierzom z 17. Wielkopolskiej Brygady

Zmotoryzowanej bioràcym udzia∏ w szkoleniu, 
monta˝u sprz´tu na pojazdach i eksploatacji naszych

radiostacji oraz wszystkim cz∏onkom zespo∏ów 
serwisowych firm zaanga˝owanych 

podczas manewrów „Borsuk”
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˚o∏nierz „Czarnej Brygady” 
wyposa˝ony w radiostacj´ osobistà 35010
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˚o∏nierz
na cyfrowej mapie

Na wspó∏czesnym polu walki coraz wi´ksze znaczenie ma szyb-
kie i pewne przekazywanie danych, wymiana komunikatów oraz
transmitowanie drogà radiowà obrazów. Kierowanie zespo∏ami ope-
racyjnymi wymaga niezawodnej komunikacji, która zapewni nie
tylko przekazywanie rozkazów do wszystkich podleg∏ych ˝o∏nierzy,
ale równie˝ odbiór od nich meldunków o realizacji otrzymanych
zadaƒ. Istotne jest te˝ przekazywanie pozycji poruszajàcych si´
obiektów i obrazowanie jej na mapie cyfrowej. 

Urzàdzenia, które spe∏niajà te wymagania powoli wchodzà na
wyposa˝enie naszej armii. Jednym z nich jest radmorowska radio-
stacja osobista 35010. To niewielkie i bardzo lekkie urzàdzenie przez-
naczone jest do natychmiastowego przekazywania informacji taktycz-
nych i operacyjnych, do informowania o zagro˝eniach i bie˝àcej 
sytuacji na polu walki. Radiostacja dost´pna jest równie˝ w wersji 
z odbiornikiem GPS. 

Wewn´trzny zintegrowany modu∏ GPS rozbudowano o wzmacniacz
wejÊciowy i mikroprocesor, które umo˝liwiajà radiostacji odbieranie 
i przetwarzanie danych z odbiornika GPS. Radio wyposa˝one jest te˝
w wewn´trznà anten´ do odbierania sygna∏ów z satelitów. Radiostacja
zainstalowana w pojeêdzie, z wykorzystaniem przeznaczonego do tego
celu adaptera samochodowego, wymaga pod∏àczenia do niej zewn´-
trznej anteny GPS. Nap∏ywajàce do dowódcy grupy bojowej dane 
o pozycji ˝o∏nierzy, wyposa˝onych w radiostacje 35010, s∏u˝à do
zobrazowania sytuacji na polu walki, do Êledzenia pozycji cz∏onków
dru˝yny. Aby wykorzystaç informacje, nap∏ywajàce drogà radiowà 
z radiostacji ˝o∏nierzy, dowódca musi posiadaç odpowiednio skonfi-

gurowane radio 35010 z pod∏àczonym do niego laptopem. Odpowiedni
program zainstalowany na komputerze pozwala dowódcy zobaczyç na
wykresie gdzie znajdujà si´ podlegli mu ˝o∏nierze. Pod wykres mo˝na
pod∏o˝yç map´ lub zdj´cie satelitarne terenu. Na wykresie dowódca
widzi nast´pujàce informacje: w∏asnà pozycj´ oznaczonà czerwonym
kó∏kiem w Êrodku wykresu, okr´gi odleg∏oÊci od radiostacji w∏asnej,
literowe oznaczenie kierunków geograficznych oraz pozycje pozosta-
∏ych radiostacji. Na monitorze widaç przemieszczajàcych si´ ˝o∏nie-
rzy, ich po∏o˝enie wzgl´dem siebie oraz wzgl´dem dowódcy i kierunek
w jakim si´ przemieszczajà. Skala wykresu (podzakresy okr´gów
odleg∏oÊci) jest optymalizowana na bie˝àco tak, aby uzyskaç jak naj-
dok∏adniejsze zobrazowanie pozycji dla najbardziej oddalonego
˝o∏nierza. Informacje o pozycji mogà byç wysy∏ane cyklicznie lub na
˝àdanie. W zale˝noÊci od tego jakie informacje sà potrzebne w danej
chwili mo˝na sprawdziç gdzie znajduje si´ ca∏a grupa ˝o∏nierzy, jej
cz´Êç lub konkretny cz∏onek grupy. Wszystkie te parametry sà defi-
niowane przez dowódc´. Radiostacja 35010 z odbiornikiem GPS nada-
je informacje o aktualnej pozycji po jej w∏àczeniu, po prze∏àczeniu
kana∏u, na koƒcu korespondencji g∏osowej i na zapytanie grupowe lub
indywidualne. Zale˝y to od zadanego wczeÊniej rodzaju pracy. Infor-
macj´ o w∏asnym po∏o˝eniu, przekazywanà do gniazdo DANE radio-
stacji, mo˝e mieç równie˝ ka˝dy z ˝o∏nierzy. Poniewa˝ jednak
radiostacja nie jest wyposa˝ona w wyÊwietlacz, warunkiem takiej
wizualizacji jest pod∏àczenie do radiostacji palmtopa.

Radiostacje wyposa˝one w odbiornik GPS zapewniajà przede
wszystkim monitorowanie i zobrazowanie po∏o˝enia ˝o∏nierzy oddzia-
∏u, zwi´kszajà ÊwiadomoÊç sytuacyjnà oraz poprawiajà skutecznoÊci
dzia∏ania.  Wspó∏czesne systemy dowodzenia, funkcjonujàce zarówno
w ruchu jak i na postoju, tworzà rozleg∏à sieç wymiany danych.
Wykorzystanie radiostacji takich jak 35010 umo˝liwiajà im zbieranie
informacji niezb´dnych do kierowania ruchem wojsk i ich swobodnego
przemieszczanie si´ w rejonie dzia∏aƒ wojennych.

Ma∏gorzata Zeman

Zobrazowanie pozycji obiektów na mapie cyfrowej 
(oprogramowanie RADMOR SA „GeoRad”)

Transmisja obrazu z wykorzystaniem radiostacji  R 35010
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na polu walki
Maskowanie korespondencji

Na wspó∏czesnym polu walki wa˝nà rol´ odgrywa ∏àcznoÊç
radiowa. Podczas operacji specjalnych, prowadzonych przez
niewielkie zwiàzki taktyczne, odgrywa ona kluczowà rol´. Prze-
kazywanie rozkazów do podleg∏ych pododdzia∏ów oraz odbiór od
nich meldunków o realizacji otrzymanych zadaƒ musi byç nie tylko
szybkie, ale równie˝ bezpieczne. Trzeba wziàç pod uwag´ fakt, ˝e
przeciwnik zawsze „s∏ucha” i mo˝e przechwyciç ka˝dà transmisj´.
Wszystkie przekazy nara˝one sà na wykrycie i lokalizacj´. Jest to
niebezpieczne nie tylko operatora radiostacji, ale równie˝ dla
powodzenia ca∏ej akcji.

Nowoczesne dor´czne radiostacje taktyczne 3501 z Radmoru o za-
awansowanych funkcjach pozwalajà na bezpieczne komunikowanie
si´ cz∏onków grupy bojowej. Dost´pnych jest kilka wersji tych urzà-
dzeƒ, oferujàcych ró˝ne mo˝liwoÊci funkcjonalne. Wszystkie wersje 
w prosty sposób mo˝na zamontowaç w adapterze samochodowym 
i u˝ywaç ich jako urzàdzenia przewoêne o du˝ym zasi´gu (przy zasto-
sowaniu wzmacniacza mocy).

Dzisiaj przedstawimy Paƒstwu radiostacj´ A3502 ze skramblerem,
który umo˝liwia szyfrowanie ∏àcznoÊci fonicznej. OczywiÊcie radio-
stacj´ mo˝na wykorzystaç równie˝ do transmisji danych, okreÊlenia
po∏o˝enia geograficznego oraz do wspó∏pracy z publicznà siecià tele-

Radiostacja A3502 
ze skamblerem do szyfrowania mowy

➤➤



D
L
A
 
W
O
J
S
K
A

8 • W R Z E S I E ¡  2 0 1 0

fonicznà (tzw. radiodost´p). Jest to mo˝liwe dzi´ki wyposa˝eniu radio-
stacji w:

■ inteligentny uk∏ad transmisji danych z modemami FFSK i 4LFSK;
■ automatyczne prze∏àczanie z ∏àcznoÊci analogowej na transmisj´

danych;
■ selektywne wywo∏anie (ogólne, grupowe i indywidualne);
■ odbiór i nadawanie statusów;
■ skaning  dwukana∏owy;
■ odbiornik GPS.

Bezpieczeƒstwo ∏àcznoÊci realizowanej przy pomocy tych radio-
stacji zapewniajà nast´pujàce Êrodki:

■ wbudowany skrambler analogowy i dwa skramblery cyfrowe;
■ mo˝liwoÊç wspó∏pracy z zewn´trznymi cyfrowymi urzàdzenia-

mi kodujàcymi;
■ specjalny osprz´t audio, u∏atwiajàcy dyskretnà rozmow´;
■ funkcja „szept”.

Radiostacja jest wyposa˝ona w skrambler analogowy i dwa skram-
blery cyfrowe – w tym jeden z wokoderem kompresujàcym mow´ tak
aby w postaci cyfrowej mo˝na jà by∏o przes∏aç kana∏em analogowym.
Takie rozwiàzanie podyktowane jest ch´cià zapewnienia kompatybil-
noÊci z radiostacjami wyposa˝onymi w starsze typy skramblerów. 
W efekcie na kanale analogowym u˝ytkownik ma mo˝liwoÊç nie tylko
pracy analogowej ale równie˝ cyfrowej, ze skompresowanà i za-
szyfrowanà mowà, oraz automatycznie w∏àczanej transmisji danych.
Podczas pracy na kanale analogowym mo˝na w∏àczyç cyfrowy
skrambler, zapewniajàcy wy˝szy poziom maskowania korespon-
dencji, ze zmodyfikowanym protoko∏em AES* i 54 bitowym kluczem.
Dla skramblerów cyfrowych dost´pnych jest po 10 kluczy maskujà-
cych, wybieranych przez u˝ytkownika z menu radiostacji. Umo˝liwia
to tworzenie wzajemnie odseparowanych nies∏yszàcych si´ grup.
Skrambler cyfrowy 0188 ma swój w∏asny adres, dzi´ki któremu jest
identyfikowany w systemie. Posiada te˝ zaprogramowany zestaw
kluczy kodowych, które mogà byç zmieniane drogà radiowà przez
uprawionà do tego osob´. Radiowe sterowanie skramblerem daje
mo˝liwoÊç sprawdzania obecnoÊci radiostacji w sieci, jej zdalne

„og∏uszanie” i „o˝ywianie” oraz ca∏kowità dezaktywacj´ tzw. „zabi-
janie”. Mo˝liwe jest tak˝e w∏àczenie pods∏uchu w otoczeniu
radiostacji. 

Skrambler 0188, zastosowany w radiostacji A3502, mo˝na
instalowaç równie˝ w innych radiostacjach i radiotelefonach, a tak˝e
jako zewn´trzny modu∏ w∏àczany mi´dzy mikrofonog∏oÊnik a z∏àcze
akcesoriów. 

Do obs∏ugi skramblerów cyfrowych 0188 opracowano specjalne
programy s∏u˝àce do:

■ konfiguracji;
■ zmiany kluczy rozmównych i kluczy dost´pu do funkcji specjal-

nych;
■ nadzorowania sieci radiostacji ze skramblerami.

Pracà radiostacji A3502 mo˝na sterowaç z komputera przy pomo-
cy programu umo˝liwiajàcego:

■ wizualizacj´ wyÊwietlacza radiotelefonu;
■ ustawienie kana∏u pracy i g∏oÊnoÊci oraz programowe za∏àcze-

nie/wy∏àczenie w∏àcznika nadawania radiostacji i zewn´trznych
urzàdzeƒ (np. mikrofonog∏oÊnika, modemu czy interfejsu tele-
fonicznego, funkcji selektywnego wywo∏ania);

■ wybór wysy∏anego polecenia, adresu, statusu i pozycji z ksià˝ki
telefonicznej;

■ tworzenie listy statusów, komunikatów oraz numerów telefonicz-
nych. 

Szyfrowanie g∏osu to takie jego przekszta∏cenie, które czyni komu-
nikat niezrozumia∏ym dla postronnych i jednoczeÊnie umo˝liwia
zrozumia∏e jego odtworzenie przez odbiorc´. Nasze radiostacje A3502
umo˝liwiajà bezpieczne zakodowanie i zdekodowanie informacji
przeznaczonej dla upowa˝nionych osób.

Miros∏aw Sokó∏

* AES (ang. Advanced Encryption Standard) - standard szyfrowania danych odporny na
z∏amanie kodu

Parametry skramblera cyfrowego 0188:
Napi´cie zasilania 7,5 V
Pobór pràdu 55 mA
Impedancja wejÊciowa 30 kΩ

SzybkoÊç transmisji danych 2,4 kb/s
SzybkoÊç transmisji w kanale 2,4 kb/s
Pasmo m.cz. 300÷2700 Hz
Rodzaj pracy simpleks
Opóênienie w kanale <300 ms
Liczba kodów 2128

Programowanie szyna I2C
Wymiary 42x33x5 mm
Masa 20 g
Zakres temperatur pracy -30 ÷ +50°C

Skrambler 0188 dla radiostacji A3502

➤➤
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∏àcznoÊci
Dla usprawnienia

Zestaw radiokomunikacyjny ZRK 3403 usprawnia ∏àcznoÊç w po-
jeêdzie i w bliskiej odleg∏oÊci od niego. U˝ywajàc go funkcjonariusz
mo˝e oddaliç si´ od samochodu lub motocykla na odleg∏oÊç do oko∏o
200m, wcià˝ utrzymujàc ∏àcznoÊç z dowództwem. Do tego celu
s∏u˝y urzàdzenie retransmisyjne zamontowane w samochodzie lub
na motocyklu oraz miniaturowa, bardzo lekka radiostacja osobista,
którà mo˝na nosiç w dowolnym miejscu na umundurowaniu.

Funkcjonariusz pos∏uguje si´ miniaturowà
radiostacjà osobistà 35010, dzia∏ajàcà w paÊmie
cz´stotliwoÊci 2410÷2470 MHz. Mo˝e byç ona
wyposa˝ona w ró˝ne akcesoria wg indywidualnych
potrzeb u˝ytkownika – zestaw nag∏owny podkas-
kowy, mikrofonog∏oÊnik i bezprzewodowy w∏àcznik
nadawania (PTT). Szczególnie wygodne jest wykorzystanie bezprze-
wodowego PTT, który mo˝na zamontowaç w wygodnym dla u˝ytkow-
nika miejscu i obs∏ugiwaç radiostacj´ bez koniecznoÊci trzymania jej 
w d∏oni. Dzi´ki temu mo˝na w∏àczaç nadawanie bez odrywania ràk od
kierownicy motocykla lub samochodu. Do dzia∏ania zestawu niezb´dne
jest zainstalowanie w pojeêdzie urzàdzenia retransmisyjnego UR 34X3,
które zapewnia przekazywanie sygna∏ów mowy pomi´dzy radiostacjà
osobistà a stacjà bazowà. Stacja retransmisyjna mo˝e pracowaç w pas-
mach cz´stotliwoÊci - 68-88 MHz, 146-174 MHz lub 400-470MHz.
Urzàdzenie UR34X3 wyposa˝one jest w anteny, odpowiednie do wyko-
rzystywanej cz´stotliwoÊci oraz autonomiczny system zasilania 
z mo˝liwoÊcià automatycznego do∏adowywania z instalacji pojazdowej. 

Zestaw zapewnia bezpiecznà i niezawodnà ∏àcznoÊç. Radiostacja
35010 jest urzàdzeniem cyfrowym o wysokiej odpornoÊci na zak∏óce-
nia i pods∏uch. Ka˝da transmisja tej radiostacji mo˝e byç kodowana
bezpiecznym algorytmem szyfrujàcym przy u˝yciu klucza definio-
wanego przez osob´ zarzàdzajàcà siecià ∏àcznoÊci.

Ma∏gorzata Zeman

Motocyklowy zestaw radiokomunikacyjny

Urzàdzenie retransmisyjne UR 3403
Zakres cz´stotliwoÊci 68 - 88 MHz 146 - 174 MHz 400 – 470 MHz
IloÊç kana∏ów pracy do 511
Moc nadajnika 10 W 10 ÷ 25 W 10 W
Czu∏oÊç odbiornika ≤ 0,4 μV
Typ modulacji F3E
Odst´p mi´dzykana∏owy 12,5 kHz 12,5 kHz, 25 kHz 12,5 kHz
Napi´cie zasilania 12 V

Osobiste urzàdzenie nadawczo-odbiorcze 35S10
Zakres cz´stotliwoÊci 2410 - 2470 MHz
Typ modulacji O-QPSK z rozpraszaniem widma DSSS
Rodzaj dost´pu w dupleksie z podzia∏em czasowym (TDMA)
IloÊç u˝ytkowników w dupleksie 4
Czu∏oÊç odbiornika - 98 dBm (3μV)
Moc nadajnika 100 mW
IloÊç kana∏ów pracy 13
Odst´p mi´dzykana∏owy 5 MHz
Napi´cie zasilania 2,0 V÷3,6 V
W∏àczanie nadawania przewodowe i bezprzewodowe

Przyk∏adowe instalacje zestawu ZRK 3403 na ró˝nych typach motocykli
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Tegoroczne targi Securex, które odby∏y si´ w ostatnim tygodniu
kwietnia, by∏y ju˝ 18. edycjà tej wystawy. To najwi´ksze wydarze-
nie wystawiennicze bran˝y zabezpieczeƒ w Polsce i Europie Ârod-
kowej. Do Poznania zjecha∏o ponad 260 producentów i dystrybu-
torów z tej dziedziny. Swoje towary i us∏ugi zaprezentowali wystaw-
cy nie tylko z Polski ale i z Austrii, Chin, Czech, Danii, Francji,
Holandii, Litwy, Niemiec, S∏owacji, Szwecji, Tajwanu, Ukrainy oraz
Wielkiej Brytanii. Podczas targów zaprezentowano kompleksowà
ofert´ z zakresu ochrony mienia, informacji, systemów alarmo-
wych, monitoringu wizyjnego oraz ∏àcznoÊci radiowej. Securex jest
równie˝ miejscem prezentacji innowacyjnych rozwiàzaƒ oraz
nowoÊci technologicznych. Bogaty program wydarzeƒ, konferencji 
i pokazów to nie lada gratka dla wszystkich poszukujàcych
najnowszej wiedzy i praktycznych rozwiàzaƒ z dziedziny zabez-
pieczeƒ. 

Przez cztery dni Poznaƒ by∏ najbezpieczniejszym miastem w kraju,
gdy˝ targi przyciàgn´∏y rzesze mundurowych z ca∏ej Polski. Mo˝na
by∏o uczestniczyç nie tylko w cieszàcych si´ ogromnym zaintere-
sowaniem pokazach nowoczesnych urzàdzeƒ ale równie˝ w konferenc-
jach propagujàcych najnowszà wiedz´ z dziedziny zabezpieczeƒ oraz
prezentujàcych nowatorskie rozwiàzania wspomagajàce skutecznoÊç
dzia∏aƒ policji, stra˝y miejskiej czy stra˝y po˝arnej.

Radmor podczas poznaƒskiej imprezy równie˝ zaprezentowa∏ swoje
urzàdzenia przeznaczone dla s∏u˝b mundurowych oraz wszystkich
zainteresowanych tematem ochrony i zabezpieczeƒ. Firma mia∏a swojà
ekspozycj´ na wspólnym stoisku z Polskà Izbà Ochrony Osób i Mienia
oraz innymi firmami z bran˝y zabezpieczeƒ. Dawa∏o to du˝à mo˝li-

woÊç nawiàzania kontaktów z klientami, poniewa˝ zwiedzajàcy oglà-
dali prezentacje wszystkich firm wystawiajàcych si´ na wspólnej
powierzchni. Naszymi goÊçmi byli konkretni odbiorcy zainteresowani
produktami Radmoru. Du˝ym atutem tej wystawy jest fakt, ̋ e obecni sà
tam wy∏àcznie profesjonaliÊci z bran˝y. Wszelkie ich uwagi i sugestie,
przekazane nam podczas rozmów, dajà mo˝liwoÊç doskonalenia i roz-
szerzania oferty oraz poszukiwania nowych rozwiàzaƒ zgodnie z ocze-
kiwaniami odbiorców. 

Securex jest doskona∏à okazjà do zaprezentowania naszej oferty
zarówno nowym, jak i dotychczasowym odbiorcom. To dobre miejsce
do nawiàzania cennych kontaktów biznesowych z przedstawicielami
rynku krajowego oraz zagranicznego. To tak˝e znakomity sposób na
umocnienie dobrej marki produktów. Udzia∏ w tych targach daje mo˝li-
woÊç promowania firmy wÊród przedstawicieli bran˝y szeroko poj´tego
bezpieczeƒstwa oraz zaprezentowania debiutujàcych produktów. To
tak˝e sposób na zweryfikowanie swojej oferty pod wzgl´dem konkuren-
cyjnoÊci i innowacyjnoÊci..

Jowita Gotówko
Fot. B. Stachnik

jest bezpiecznie
W Poznaniu
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W czerwcu odby∏a si´ jedenasta edycja Ba∏tyckich Targów Mili-
tarnych Balt-Military-Expo. To jedyne w Polsce targi o profilu mili-
tarno-morskim. Skierowane sà przede wszystkim do wojska, ale
prezentowana jest na nich równie˝ oferta dla policji, ratowników 
i przedstawicieli bran˝y ochrony osób i mienia. Na Balt-Military-
Expo pokazywany jest sprz´t s∏u˝àcy nie tylko obronnoÊci ale przez-
naczony dla ratownictwa morskiego i szeroko poj´tego zapewnienia
bezpieczeƒstwa. Tegorocznym targom towarzyszy∏y dwie specjalis-
tyczne ekspozycje – Targi Ratownictwa, Bezpieczeƒstwa oraz
Ochrony Osób i Obiektów „Safety” oraz Ba∏tycki Salon Gospodarki
Morskiej. Zintegrowanie tych trzech ekspozycji mia∏o na celu
przedstawienie kompleksowej oferty dla gospodarki, obrony, bez-
pieczeƒstwa i ratownictwa na morzu i wybrze˝u. 

Wystawcy w g∏ównej mierze swoje oferty kierowali do Marynarki
Wojennej RP, wojsk specjalnych, stra˝y granicznej, stra˝y po˝arnej 
i s∏u˝b poszukiwawczo-ratunkowych. WÊród wystawców by∏ równie˝
Radmor. Na naszym stoisku prezentowaliÊmy ca∏à gam´ sprz´tu dla
wojska – radiostacje plecakowe, dor´czne i osobiste. Uzupe∏nieniem
naszej ekspozycji by∏y urzàdzenia oferowane wszystkim s∏u˝bom

mundurowym - Stra˝y Granicznej, Policji czy Stra˝y Po˝arnej. By∏y to
ró˝ne wersje radiotelefonów oraz cyfrowa ∏àcznoÊç radiowa standardu
TETRA. Ten bardzo elastyczny system umo˝liwia budowanie jedno
lub wielostrefowych sieci. Zainteresowaniem zwiedzajàcych cieszy∏y
si´ niezawodne, proste w obs∏udze terminale do systemu TETRA –
dor´czne i przewoêne. Pod wzgl´dem parametrów technicznych oraz
wytrzyma∏oÊci spe∏niajà oczekiwania najbardziej wymagajàcych klien-
tów. Najwi´ksze jednak zainteresowanie wzbudza∏o nasze „najm∏odsze
dziecko” – zestaw motocyklowy ZRK 3403. Po raz pierwszy pokazy-
waliÊmy ten zestaw na zesz∏orocznych targach policyjnych
„Europoltech”, ale wtedy mo˝na by∏o obejrzeç tylko poszczególne ele-
menty sk∏adowe tego systemu. Tym razem prezentacja by∏a kompletna
– zainteresowani mogli zobaczyç jak urzàdzenia ∏àcznoÊci zainsta-
lowane sà na motocyklu i naocznie przekonaç si´ jak praktyczne jest to
rozwiàzanie.

Prezentowanie oferty na targach to doskona∏a okazja do pochwalenia
si´ nowymi rozwiàzaniami i poznania potrzeb u˝ytkowników. Nie mog∏o
nas zatem zabraknàç na Balt-Military-Expo - targach organizowanych
na naszym terenie.

Ma∏gorzata Zeman

nad Ba∏tykiem
Militaria

Ekspozycja Radmoru na gdaƒskich targach 
Balt-Military-Expo

XI Targi Balt-Military-Expo
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Wystawa Protex (The 2nd International Defense, Anti-Terrorism
and Police Equipments Exhibition) odby∏a si´ w Kuwejcie w marcu
bie˝àcego roku. Targi by∏y niedu˝e i zorganizowane zaraz po naro-
dowym Êwi´cie Kuwejtu. Mimo to przedstawiciele kuwejckiego
MON-u t∏umnie przybyli na wystaw´. 

Radmor ze swoja ofertà goÊci∏ u naszego partnera handlowego,
firmy Al-Sada General Trading & Contracting Est. reprezentowanej
przez pana Jasema Al Zayeda. Firma ta, poza oferowaniem wyrobów
Radmoru w Kuwejcie, jest te˝ dystrybutorem broni amerykaƒskiej
firmy Smith & Wesson. Dzi´ki pokazywanym na stoisku tego typu
„zabawkom” przyciàgaliÊmy bardzo wielu zainteresowanych i mog-
liÊmy pokazaç jak umieÊciç bezprzewodowy przycisk nadawania
radiostacji 35010 na lufie karabinu. Mo˝liwoÊç jednoczesnego strzela-
nia i komunikacji bez u˝ycia ràk za pomocà naszego radia to jeden 
z hitów prezentacji. MogliÊmy te˝ w praktyce przedstawiç dzia∏anie
mikrofonu kierunkowego wbudowanego w zestaw nag∏owny. Pro-
gramowe ustawienie jego czu∏oÊci na odpowiednim poziomie powodu-
je bowiem, ˝e u˝ytkownik mo˝e jednoczeÊnie oddaç strza∏ i prowadziç
rozmow´, b´dàc s∏yszanym przez odbiorc´. Przy czym osoba, z którà
si´ komunikuje nie s∏yszy wystrza∏u a ∏àcznoÊç pozostaje czysta i wy-
raêna. W przypadku innego nastawienia czu∏oÊci mikrofonu odbiorca

s∏yszy nie tylko komunikat g∏osowy, ale tak˝e wszystkie odg∏osy 
z otoczenia.

W trakcie targów z∏o˝y∏o nam wizyt´ wielu wojskowych. Byli oni nie
tylko zainteresowani naszym sprz´tem, ale chcieli te˝ przetestowaç
radiostacje Radmor 35010. ZorganizowaliÊmy dla nich specjalne
prezentacje z praktycznà prezentacjà dzia∏ania urzàdzeƒ. Pierwsza
odby∏a si´ w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych dla departamentu Si∏
Specjalnych, odpowiedzialnych za materia∏y wybuchowe i t∏umienie
zamieszek, oraz dla Oddzia∏u Ochrony. Druga mia∏a miejsce w Mini-
sterstwie Obrony – w Si∏ach Specjalnych Marynarki Wojennej. U˝yt-
kownicy szybko nauczyli si´ obs∏ugiwaç radio i samodzielnie
wypróbowali jego podstawowe funkcje. Szczególnie spodoba∏ im si´
tryb konferencyjny (pe∏en duplex), czyli nadawanie i odbiór w tym
samym czasie 4 operatorów.

Kuwejckie targ „Protex” by∏y wa˝nym wydarzenie w regionie.
Âwiadczy o tym wizyta, w tym i na naszym stoisku, Ministra Obrony
Narodowej Kuwejtu i wielu Szejków. Tak nowoczesny kraj potrzebuje
nowoczesnych Êrodków ∏àcznoÊci radiowej. Nasza radiostacja Radmor
35010, oceniana przez ekspertów jako jedno z najlepszych tego typu
rozwiàzaƒ na Êwiecie, wzbudzi∏a takie zainteresowanie, ˝e mamy pod-
stawy twierdziç, ˝e ju˝ wkrótce b´dzie w nià wyposa˝ona armia 
w Kuwejcie.

Marcin Bia∏czak

wojskoPustynne
Na targach w Kuwejcie
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W dniach 14-18 czerwca w Pary˝u odby∏y si´ jedne z najwi´k-
szych targów przemys∏u obronnego – EUROSATORY 2010. Tego-
roczna wystawa niezbicie potwierdzi∏a dynamiczny rozwój i du˝à
rang´ paryskich targów. Jest to jedna z najwa˝niejszych imprez 
w bran˝y zbrojeniowej, nie tylko w Europie, ale i na Êwiecie.  

Mimo trudnej w chwili obecnej sytuacji ekonomicznej oraz
ograniczeniu wydatków na obronnoÊç, Villepinte Exhibition Centre
zgromadzi∏a rekordowà liczb´ wystawców si´gajàcà 1330 (przygoto-
wano o 10% wi´kszà iloÊç stoisk ni˝ w roku 2008). Zarówno liczba
odwiedzajàcych i decydentów ze sfery wojskowej i cywilnej znacznie
wzros∏a, co zosta∏o odnotowane przez 643 dziennikarzy z ca∏ego Êwia-
ta, którzy wzi´li udzia∏ w tym wydarzeniu. Dla fachowców z bran˝y
wystawa by∏a okazjà do zapoznania
si´ z najnowszymi rozwiàzaniami
technologicznymi promowanymi przez
Êwiatowych producentów. Wzboga-
cono jà o prezentacje premierowych
wyrobów poszczególnych firm oraz
ciekawe konferencje. Dzi´ki temu
targi mo˝na uznaç za doskona∏e
forum wymiany myÊli i informacji na
temat szans i perspektyw Êwiatowego
przemys∏u obronnego. 

Ranga targów oraz ograniczenie
krajowych wydatków na obronnoÊç
sk∏oni∏y rekordowà liczb´ polskich
producentów uzbrojenia do zaprezentowania swoich wyrobów i po-
szukiwania nowych klientów na mi´dzynarodowych rynkach. Oprócz
atrakcyjnego i zwracajàcego uwag´ stoiska Radmoru, du˝ej liczby
odwiedzajàcych doczeka∏o si´ równie˝ wspólne stoisko czterech pols-
kich firm – AMZ Kutno, Jakusz, WB Electronics i WZM oraz du˝a
powierzchnia wystawiennicza zajmowana przez grup´ Bumar. Poza
wymienionymi firmami swoje wyroby prezentowa∏y m.in. Huta
Stalowa Wola S.A., Miranda sp. z o.o., Pojazdy Specjalistyczne 
Zbigniew SzczeÊniak.

Targi we Francji to okazja zarówno do spotkaƒ na najwy˝szym
szczeblu, jak i prowadzenia rozmów biznesowych. Pierwszego dnia
targów stoisko Radmoru odwiedzi∏ minister Marcin Idzik, podsekretarz
stanu w MON, oraz attache wojskowy Waldemar Kozicki. Kolejne dni
obfitowa∏y w liczne spotkania handlowe, które zaowocowa∏y nawiàza-
niem cennych i obiecujàcych kontaktów.

Wystawa obfitowa∏a w bran˝owe debiuty, spoÊród których na uwag´
zas∏u˝y∏ najnowoczeÊniejszy czo∏g izraelskiej produkcji Merkawa 
Mk 4 oraz pokazana po raz pierwszy mobilna bateria pocisków przed-
∏u˝onego zasi´gu Spike NLOS. Jednà z nowoÊci Eurosatory 2010 by∏
równie˝ nowy produkt Przemys∏owego Centrum Optyki i szwajcar-
skiego DEP Imaging, które pokaza∏y prototypy monokulara termonokto-

wizyjnego MTN-1. Natomiast zak∏ady z Kutna zaprezentowa∏y
opancerzony pojazd patrolowy Tur 2.

Dzi´ki udzia∏owi w wystawie mogliÊmy dobrze zapoznaç si´ z naj-
nowszymi produktami oferowanymi przez firmy konkurencyjne. 

Targi Eurosatory 2010 z pewnoÊcià mo˝na uznaç za miejsce pre-
zentowania trendów i kszta∏towania nowych tendencji w bran˝y. Na tak
wa˝nej wystawie w najbli˝szych latach Radmoru nie powinno
zabraknàç.

Katarzyna Podejko-Bochenek

Kryzys szerokim ∏ukiem ominà∏
Salon Eurosatory 2010
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W maju w Astanie, stolicy Kazachstanu, odby∏a si´ I Mi´dzy-
narodowa Wystawa Uzbrojenia i Techniki Wojennej KADEX`2010
(åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËfl Ë ‚ÓÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó

ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡). Organizatorem targów by∏o Ministerstwo Obrony
Republiki Kazachstanu (åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó é·ÓÓÌ˚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË

ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì) oraz Republikaƒskie Przedsi´biorstwo Paƒstwowe
„Kazspeceksport” (êÉè «ä‡ÁÒÔÂˆ˝ÍÒÔÓÚ» åé êä). Targi otworzy∏
Prezydent Republiki Kazachstanu – Pan Nursu∏tan Nazarbajew
(çÛÒÛÎÚ‡Ì ç‡Á‡·‡Â‚, èÂÁË‰ÂÌÚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì).
Swoje wyroby prezentowa∏o ponad 200 firm. Oprócz kazachskich
przedsi´biorstw byli wystawcy z 20 krajów, m.in. z Polski, Rosji,
W∏och, Chin, Niemiec, Holandii, USA, Bia∏orusi, Ukrainy, Grecji,
Czech, S∏owenii, S∏owacji, Korei, Turcji, Hiszpanii, Izraela, Turcji 
i Francji. 

RADMOR prezentowa∏ swojà ofert´ dla wojska na wspólnym stoisku
z partnerem handlowym z A∏maty firmà Alma DK (ÄÎÏ‡ Ñä). Dyrek-
tor firmy, pan Nur˝an Makulbek (å‡ÍÛÎ·ÂÍ çÛÊ‡Ì íÓÎÂÌÛÎ˚),
zajmuje si´ promocjà wyrobów Radmoru na kazachskim rynku i za-
prosi∏ nas do udzia∏u w tych targach. Oprócz nas na stoisku promowa∏y
swoje urzàdzenia jeszcze dwie firmy – Ecotest i Codan. Pierwsza z nich
to ukraiƒski wytwórca urzàdzeƒ do pomiaru promieniowania. Przed-
stawiciel Ecotestu, z siedzibà we Lwowie, pan Yuriy Storonsky, pi´knie
mówi po polsku. Drugi ze wspó∏wystawców to australijski producent
Êrodków ∏àcznoÊci radiowej KF. Z polskich firm na targach obecna by∏a
równie˝ Huta Stalowa Wola. W Astanie promowaliÊmy przede wszys-
tkim naszà najmniejszà radiostacj´ osobistà R35010 przeznaczonà dla
si∏ specjalnych. Kazachów najbardziej zainteresowa∏a mo˝liwoÊç
transmisji danych z du˝à pr´dkoÊcià, retransmisja oraz wykorzystanie
integratora umo˝liwiajàcego ∏àcznoÊç mi´dzy sieciami z∏o˝onymi 

Kazachstan 
Wystawa „KADEX-2010”

„Zbrojny”
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Wizyta ministra obrony narodowej Kazachstanu
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z naszych radiostacji R35010 i innych urzàdzeƒ (innego typu czy
nawet innego producenta).

Zazwyczaj podchodzimy sceptycznie do pierwszych edycji targów.
Podczas kolejnych ods∏on wiemy ju˝ jaka jest ranga imprezy, ilu bywa
na niej odwiedzajàcych i mamy informacje o tym, czy warto braç 
udzia∏ w danej wystawie czy te˝ nie. W przypadku Kadex-u sytuacja
by∏a inna. Targi od razu zosta∏y uznane za wa˝ne wydarzenie w re-
gionie. Skupi∏y uwag´ nie tylko centralnej Azji – na targach byli obec-
ni wszyscy g∏ówni gracze z naszej bran˝y. Impreza ma szans´ staç si´
jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ handlowych w dziedzinie techni-
ki obronnej w ca∏ej Azji. IloÊç odwiedzajàcych nasze stoisko równie˝
przeros∏a nasze oczekiwania. Najwa˝niejsze jednak by∏o zaintereso-
wanie goÊci naszym sprz´tem. Na targach podpisaliÊmy z Minister-
stwem Obrony Kazachstanu list intencyjny, w którym strony wyra˝ajà
ch´ç wspó∏pracy. 

Astana jest stolicà Kazachstanu od 1994 roku, kiedy to przeniesionà
jà tutaj z A∏ma-Aty (w j´z. kazachskim s∏owo „Astana” znaczy „stoli-
ca”). Miasto le˝y nad rzekà Iszym w pó∏nocnej cz´Êci kraju, na Pogórzu
Kazachskim, na pó∏nocny zachód od Karagandy. W swojej historii
nosi∏o ró˝ne nazwy – Akmoliƒsk, Celinograd, a ostatnio Akmo∏a (do
1998 r.). Obecnie jest to jedno z najpr´˝niej rozwijajàcych si´ miast
ca∏ego regionu. To w∏aÊnie Astana ma byç w przysz∏oÊci centrum biz-
nesowym i finansowym kraju – sercem, które obecnie ca∏y czas bije
jeszcze w A∏ma-Acie, dawnej stolicy. W 2007 roku stolic´ zamieszki-
wa∏o 600 tys. osób, ale liczba mieszkaƒców szybko roÊnie. Osiedlajà si´
tu ludzie z ca∏ego kraju, tak˝e z dawnej stolicy. Nowoczesne wie˝owce,
stylem przypominajàce zabudow´ w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, sàsiadujà z okaza∏ym meczetem Nur-astana. Jest to najwi´kszy
meczet w Kazachstanie i w ca∏ej Azji Centralnej – mo˝e pomieÊciç
oko∏o 5000 wiernych. Wybudowano go w 2005 roku jako dar su∏tana
Kataru dla prezydenta Nazarbajewa. Kazachstan na pierwszy rzut oka
jest paƒstwem muzu∏maƒskim (ponad po∏owa ludnoÊci to wyznawcy
Islamu), ale w Astanie jest te˝ koÊció∏ katolicki, który w 2001 r. odwie-
dzi∏ papie˝ Jan Pawe∏ II, cerkiew, a nawet najwi´ksza w Azji Central-
nej synagoga. 

Nasza wizyta w Kazachstanie okaza∏a si´ potrzebna i owocna.
Mamy nadziej´, ˝e zainteresowanie produktami Radmoru szybko prze-
∏o˝y si´ na pierwsze zamówienia. Najpierw jednak planowane sà testy
naszych radiostacji, które odb´dà na poligonie w pobli˝u A∏ma-Aty.
Liczymy, ˝e ich wynik b´dzie pozytywny i otworzy nam drzwi do
wspó∏pracy.

Marcin Bia∏czak
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Najwi´kszy w Kazachstanie meczet Nur-astana



Od wielu lat Urzàd Miejski w Gdyni stara si´ stworzyç dobry kli-
mat dla przedsi´biorczoÊci. Od 2000 roku wdra˝any jest komplek-
sowy program „Przedsi´biorcza Gdynia”, który m.in. ma na celu
wspieranie aktywnoÊci gospodarczej oraz przeciwdzia∏anie bezrobo-
ciu poprzez aktywizacj´ lokalnego rynku pracy i pomoc w zak∏ada-
niu w∏asnych firm. Wa˝nym elementem tego programu jest Konkurs
„Gdyƒski Biznesplan”. Pierwsza jego edycja odby∏a si´ w 2003 r. 

.

Z roku na rok konkurs jest coraz popularniejszy. Do udzia∏u w nim
zg∏aszajà si´ zainteresowani za∏o˝eniem w∏asnej firmy. Wiele osób
ma szans´ sprawdziç swoje pomys∏y biznesowe i zaistnieç nie tylko
jako pracownik ale równie˝ jako pracodawca. Idea konkursu
sprowadza si´ do umo˝liwienia za∏o˝enia w∏asnej firmy przez ludzi,

którzy nie majà ˝adnych lub niewielkie doÊwiadczenie w dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiàzanie do pro-
wadzenia przysz∏ej bàdê te˝ przeniesienia obecnej dzia∏alnoÊci na
teren Gminy Gdynia. 

W tegorocznej edycji „Gdyƒskiego Biznesplanu" udzia∏ wzi´∏o
niemal 300 osób. Do fina∏u zakwalifikowa∏o si´ jedynie 12 projektów –
najlepszych pod wzgl´dem merytorycznym i majàcych najwi´ksze
szanse na realizacj´. Tradycyjnie najwi´cej uczestników zg∏osi∏o si´ 
z Gdyni, ale nap∏yn´∏y te˝ projekty np. z Wielkiej Brytanii.

Zwyci´zcà VIII konkursu „Gdyƒski Biznesplan” zosta∏ Piotr Robert
Gajos, który przygotowa∏ biznesplan firmy „Gdyƒskie Biuro Konsultin-
gowe”, które b´dzie zajmowaç si´ pomocà w uzyskiwaniu unijnych
certyfikatów. Drugie miejsce zajà∏ Piotr Ostrom´cki, planujàcy
stworzyç sieç kawiarni „Coffeeway”, w których b´dzie pachnieç kawà

wed∏ug GdyniBiznes
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Pan Piotr Ostrom´cki odbiera nagrod´ za II miejsce w konkursie (od lewej stojà: Andrzej Hillar, Dyrektor ds. Finansowo-Ekonomicznych RADMOR S.A.;
Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni; Anna Stopka, Wiceprezes Zarzàdu Prokom Investments S.A. i Wiceprzewodniczàca Jury Konkursu; 

Piotr Ostrom´cki)



niezale˝nie od tego w jakich miejscach b´dà dzia∏aç. Pierwsza z nich
ma powstaç na gdyƒskim dworcu. Marta Ptaszyƒska z biznesplanem
projektu „Zintegrowany System Seksuologicznego Wsparcia dla Mias-
ta Gdynia” zosta∏a laureatkà III miejsca. Porady majà byç prowadzone
m.in. wÊród m∏odzie˝y szkolnej.

RADMOR od poczàtku istnienia konkursu pomaga propagowaç ide´
„Gdyƒskiego Biznesplanu” i jest jednym ze sponsorów nagród dla lau-
reatów. Robimy to nie tylko jako firma od ponad 60 lat dzia∏ajàca
w∏aÊnie w Gdyni. RADMOR rozpoczyna∏ swojà dzia∏alnoÊç równie˝
jako niewielka kilkuosobowa spó∏ka, czyli tak jak i obecnie swój biznes
rozpoczyna wiele osób. Teraz zatrudniamy ponad 400 osób. W doty-
chczasowych oÊmiu edycjach wzi´∏o udzia∏ ponad 1600 osób a 18
spoÊród 21 laureatów (zwyci´zców pierwszych trzech miejsc) za∏o-
˝y∏o w∏asne firmy, które pr´˝nie dzia∏ajà i dynamicznie rozwijajà si´.
Tegorocznym zwyci´zcom ˝yczymy satysfakcji finansowej z pracy 
i zaj´cia wysokiej pozycji w bran˝ach, w których b´dà si´ rozwijaç.
Niech za∏o˝one firmy przyniosà korzyÊci ich w∏aÊcicielom i Gdyni, 
na terenie której b´dà dzia∏aç.

Ma∏gorzata Zeman

Serdeczne podzi´kowania dla Urz´du Miejskiego w Gdyni za
udost´pnienie zdj´ç z uroczystej Gali. Ich autorem jest pan Pawe∏
Lewinowicz z Referatu Promocji Urz´du Miejskiego Miasta Gdyni.
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Laureaci konkursu, zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie 
(od lewej: Piotr Robert Gajos, Marta Ptaszyƒska, Piotr Ostrom´cki).
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W tym roku nasz radmorowski klub rowerowy przez tydzieƒ
przemierza∏ Roztocze – po∏udniowo-wschodnie rubie˝e naszego kraju.
PrzejechaliÊmy oko∏o 320 km po oznakowanych szlakach turysty-
cznych lub drogach asfaltowych. Tereny Roztocza, szczególnie w za-
chodniej cz´Êci, to pagórki z podatnych na erozj´ ska∏ osadowych 
i lessowych. Po ka˝dej wi´kszej ulewie w g∏´bocznicach, tamtej-
szych drogach po∏o˝onych w niewielkich jarach, powstajà trudne do
pokonania wyrwy.  Zaopatrzeni w regionalne mapy i pe∏ni wiedzy
zaczerpni´tej z literatury na temat Roztocza, podj´liÊmy „rowerowà”
walk´ z tym nie∏atwym do przejechania rejonem Polski. 

Wybierajàc szlaki kierowaliÊmy si´ ch´cià poznania tego terenu pod
ka˝dym wzgl´dem. Interesowa∏y nas nie tylko malownicze krajobrazy
ale równie˝ obiekty historyczne. Na Szlaku Architektury Drewnianej
mieliÊmy okazj´ zobaczyç cerkwie, zapomniane przez ludzi i czas, tak
stareƒkie, ˝e z obawy przed zawaleniem zamkni´to je przed wiernymi.
Roztoczaƒskie kapliczki ustawiane na skrzy˝owaniach dróg zach-
wyca∏y nas prostotà a dba∏oÊç miejscowych ludzi o kulturalne dzie-
dzictwo tych ziem jest godne podziwu. Szlaki usiane sà te˝ pamiàt-
kowymi tablicami oraz pomnikami ku czci obroƒców tych ziem przed
agresorami z ró˝nych epok. Na szlaku „Po bunkrach linii Mo∏otowa”
biegnàcym przez lasy od Hrebennego do Horynicza Zdroju, chcieliÊmy

zobaczyç s∏awne radzieckie umocnienia z II Wojny Âwiatowej. Nieste-
ty nie uda∏o nam si´ dotrzeç do nich – szlak jest bardzo zaniedbany 
i niedost´pny ani dla rowerów ani nawet dla pieszych. OdwiedziliÊmy
jednak inne miejsca m.in. barokowy koÊció∏ na wyspie pod wezwa-
niem Êw. Nepomucena w Zwierzyƒcu. ObejrzeliÊmy te˝ unikatowà
ostoj´ konika polskiego ko∏o Zwierzyƒca. Trzeba te˝ wspomnieç 
o pomniku najbardziej s∏awnego w Polsce chrzàszcza, który zgodnie
za s∏owami Jana Brzechwy „brzmi w trzcinie”. Ta 2-metrowa figura 
z lipowego drewna, która stoi nieopodal zabytkowego m∏yna w Szcze-
brzeszynie powsta∏a z okazji 650-lecia istnienia miasta. Jest to swoisty
symbol Szczebrzeszyna i jedna z jego atrakcji.

Na szlakach mijaliÊmy bijajàce êróde∏ka i nigdy nie wysychajàce
bagienka, gryz∏y nas komary a rowery grz´z∏y w grubej warstwie
pi´knego bia∏ego piaseczku o konsystencji màki. JeÊli ju˝ jednak uda∏o
nam si´ wdrapaç z rowerami na szczyt wzniesienia to widok zapiera∏
dech  piersiach. By∏o po prostu pi´knie…

Podczas naszych wypraw wi´kszoÊç czasu sp´dzamy na siode∏-
kach rowerów obje˝d˝ajàc drogi i bezdro˝a, podziwiajàc pi´kno natu-
ry. Bywajà jednak miejsca, które trzeba zwiedziç z przewodnikiem i na
piechot´. Tak w∏aÊnie by∏o z ZamoÊciem, który nie sposób by∏o ominàç
b´dàc na Roztoczu. Ca∏y dzieƒ sp´dziliÊmy w tym malowniczym het-
maƒskim grodzie, którego „g∏owà” do tej pory jest potomek rodu
Zamoyskich, za∏o˝ycieli miasta. ObejrzeliÊmy malownicze uliczki 

przez Roztocze
Rowerem
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z pi´knymi kamienicami zbudowanymi przez mieszczan ró˝nych na-
rodowoÊci, którzy osiedlali si´ w mieÊcie. Wznosili je Ormianie, ˚ydzi,
Grecy, Szkoci i Polacy. Kamienice z podcieniami to najbardziej charak-
terystyczna cecha architektury ZamoÊcia. Wiele z nich jest prze-
pi´knie zdobionych koronkowymi attykami, fryzami i rzeêbami. Pod
murami fortyfikacji starego miasta pos∏uchaliÊmy o czasach, kiedy
ZamoÊç by∏ wielkà warownià, fortecà nie do zdobycia. Wielkimi mi∏oÊ-
nikami miasta byli m.in. poeta Boles∏aw LeÊmian i profesor architek-
tury Wiktor Zin. 

Tereny Roztocza sà ubogie w jeziora ale majà mas´ ma∏ych cieków
wodnych, êróde∏ek i rzek, nad którymi mo˝na wypoczàç. Niemal na
ka˝dej z nich sà maleƒkie wodospady zwane szumami – znakomite
miejsca do zaczerpni´cia tchu w drodze. Warto zajrzeç do wsi
Rebizanty, gdzie malownicze szumy znajdujà si´ na potoku Jeleƒ oraz

na rzece Tanew. Wzd∏u˝ rzeki Sopot wiedzie natomiast pi´kna Êcie˝ka
spacerowa przez rezerwat przyrody „Czartowe Pole”. Mo˝na tam zoba-
czyç i szumy, i zwalone drzewa stanowiàce swoiste zapory na rzece, wysp´
na Êrodku rzeki oraz stare ruiny murów dawnej papierni Zamoyskich. 

Roztocze s∏ynie te˝ ze smakowitych i ekologicznych miodów. My
mieliÊmy okazj´  popróbowaç ich w gospodarstwie „Ulik” w Morkrym-
lipiu. Oprócz pasieki i sklepiku z miodami wszelkich smaków jest tam
równie˝ niewielkie muzeum z dawnymi przedmiotami u˝ytkowymi.
Wszystkiego mo˝na tam dotknàç i dowiedzieç si´ do czego kiedyÊ s∏u˝y∏o. 

Mi∏o sp´dziliÊmy czas na Roztoczu w miejscowoÊciach Susiec 
i Lipowiec. Ludzie sà tam ˝yczliwi i bardzo goÊcinni. Potrawy przygo-
towywane sà z regionalnych produktów i wed∏ug lokalnych przepisów.
Zapraszamy wszystkich na Roztocze, choç niekoniecznie na rowerach.

Lucyna Fiedorowicz

Chwila och∏ody w roztoczaƒskich szumach
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Na rynku w ZamoÊciu

Chwila dla fotoreportera … W Szczebrzeszynie chrzàszcz brzmi w trzcinie



■ B´dzin, TELMI, tel.: (32)261-24-09
■ Bia∏ystok, PROLAB, tel.: (85)748-00-45 
■ Bielsko Bia∏a, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603-98-03-47 
■ Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509-63-34-42
■ Cz´stochowa, SINAD, tel.: 601-43-19-31 
■ Deszczno, ALCOM, tel.: (95)751-32-11
■ Gdynia, RADKOM, tel.: (58)699-66-93 
● Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: (58)699-66-40
■ Inowroc∏aw, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: (52)355-45-81
■ Kielce, MZK, tel.: (41)345-24-21 w.295
■ Koszalin, ERTEL, tel.: (94)341-65-96 
■ Kraków, ERDEX, tel.: (12)636-97-90 
■ 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)846-21-46 
■ Lublin, COM RADIO, tel.: (81)743-83-83 
■ Lublin, RADTEL, tel.: (81)743-40-50 
■ ¸aƒcut, NAPRAWA RADIOTELEFONÓW, tel.: (17)225-43-72 
■ ¸ódê, JAL, tel.: (42)676-29-22 
■ Mielec, ZEN, tel.: 506-470-350

■ Naterki, NAPRAWA ELEKTR. POJAZDOWEJ, tel.: 503-00-42-12
■ Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: (89)535-13-80
■ Opole, RADPOL, tel.: (77)441-65-69 
■ Poznaƒ, FOKS, tel.: (61)847-29-80 
■ Poznaƒ, RADIOSERWIS, tel.: (61)820-57-91 
■ Poznaƒ, RTF- SERWIS, tel.: (61)820-93-27
■ Poznaƒ, ZAK¸AD ELEKTRONICZNY, tel.: (61)661-53-94 
■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606-80-45-39 
■ Radom, A-Z STUDIO, tel.: (48)344-12-38 
■ Rzeszów, ELDRO, tel.: (17)854-07-59
■ S∏upsk, BRYGADIER, tel.: (59)844-47-34 
■ Stargard Szczeciƒski, KUBA TRONIC, tel.: (91)578-47-60 
■ Tomaszów Maz., PANEL, tel.: (44)724-66-56 
■ Toruƒ, JANMAR, tel.: (56)621-94-49 
■ Tychy, MONRAD, tel.: (32)326-43-57
■ Warszawa, DALES, tel.: (22)643-96-81
■ Warszawa, KWANTOR SYSTEM, tel.: (22)424-09-66
■ Warszawa, PERFECT, tel.: (22)629-74-19
■ W∏oc∏awek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: (54)413-32-32 
■ Wroc∏aw, MEGAHERC, tel.: (71)368-05-25 
■ Wroc∏aw, 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

Bezp∏atne wydawnictwo 

„INFO-RADMOR” 

ukazuje si´ 2 razy do roku. 

Redakcja Info-Radmor:

tel.: 58/69.96.651 - Ma∏gorzata Zeman     

fax: 58/69.96.992

e-mail: targi@radmor.com.pl

Przedstawiciele handlowi i autoryzowane serwisy RADMOR S.A.


