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RADIO i TY W MUSZYNIE I KRYNICY

W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony mieszkańców Muszyny 
i Krynicy w sprawie odbioru telewizji krakowskiej na osobnym kanale oraz wyklarowa- 
nia się sytuacji dotyczącej odbioru programów radiowych i telewizyjnych, pokrótce 
przedstawię działania podjęte w tej kwestii. Trzy lata temu, w sierpniu 2002 roku, przed- 
stawiciele Komitetu Społecznego Mieszkańców zwrócili się do lokalnej społeczności 
Krynicy i Muszyny z prośbą o przyłączenie się do petycji o zwiększenie liczby odbiera- 
nych programów radiowych i telewizyjnych z naziemnych nadajników. W Muszynie ta 
inicjatywa została przeprowadzona przez Henryka Hyjka, natomiast w Krynicy podpisy 
zbierali między innymi Edward Korpyto, Mirosław Figiel, Henryk Wiewióra. W wyni- 
ku zaangażowania się kilkudziesięciu osób udało się zebrać 1000 podpisów. Mamy świa- 
domość, że nie do wszystkich udało się dotrzeć ze względu na ograniczenia czasowe 
oraz brak upowszechnienia samej informacji o tej inicjatywie społecznej. W międ2ycza- 
sie zwrócono się o udzielenie poparcia do byłego burmistrza Muszyny, Włodzimierza 
Oleksego, oraz burmistrza Krynicy, Jana Golby. Przedstawiciele samorządu obu gmin 
udzielili pisemnego poparcia. Dzięki temu możliwe było podjęcie dalszych kroków. 
Zwrócono się do instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie zasobów częstotli- 
wości i dosył sygnału. W wysłanej petycji zwrócono uwagę na ograniczony odbiór czte- 
rech programów radia publicznego (jedynki, dwójki, trójki radiowej, Polskiego Radia 
Bis) oraz komercyjnych stacji RMF FM i Radia ZET, a także TVP3, TVN, Polsatu.

W wyniku nacisków ze strony lokalnej społeczności Krynicy i Muszyny Urząd 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty dobrał trzy wolne kanały na obiekt TSR Horb 
w Tyliczu (50 kanał), TSR Malnik w Muszynie (36 - prawdopodobnie Prezes URTiP 
wycofał go dla emisji cyfrowej) oraz 60 kanał TSR Parkowa. Nie udało się pozytywnie 
zakończyć rozmów ze stroną słowacką w przypadku 60 kanału na Krynicę oraz często- 
tliwości 105.9 MHZ na Jaworzynę Krynicką. W przypadku częstotliwości radiowych 
URTiP skoordynował i przekazał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji cztery wolne 
częstotliwości: 89,6 MHZ, 104,6 MHZ, 98,4 MHZ i 106,4 MHZ. Dwie ostatnie otrzy- 
mało Polskie Radio. Jedynka radiowa uruchomiła nadajnik radiowy z TSR Jaworzyna 
Krynicka na częstotliwości 106,4 MHZ w dniu 1 V II2003 r., a w trzy miesiące później 
doszło do uruchomienia Polskiego Radia Bis z tej samej lokalizacji (6 X 2003 r.).

Początkowo jakość odbioru Radia Bis nie była najlepsza, ze względu na niedosto- 
sowanie obiektu TSR Jaworzyna Krynicka do większej liczby nadajników. Wyraźna 
poprawa nastąpiła w wyniku przeprowadzonej rozbudowy systemu antenowego dla UKF, 
pozwalającej na uruchomienie większej liczby nadajników oraz zwiększenia mocy Ra
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dia Bis do parametrów przyznanych zgodnie z koncesją. W zeszłym roku został przenie- 
siony nadajnik RDN Małopolska z TSR Góra Parkowa na Jaworzynę Krynicką przy 
zachowaniu tej samej częstotliwości 88,3 MHZ. Dzięki temu odbiór tej stacji stał się 
możliwy na terenie Muszyny i okolic.

Na zakończenie parę słów o ewentualnych możliwościach uruchomienia telewi- 
zji regionalnej. Obecnie TVP wykorzystuje z TSR Malnik trzy kanały telewizyjne; dwa 
z nich (8 i 31) ma TVP 1, natomiast TVP 2 - kanał 24. Niezależnie od tego Ośrodek 
Emisyjny mógłby przekazać jeden z nich dla telewizji krakowskiej. Niestety jest to bar- 
dzo trudne ze względu na to, że program TVP 3 z Krakowa dostępny jest tylko i wyłącz- 
nie z naziemnych nadajników. Najbliższy obiekt, z którego nadawany jest ten program, 
zlokalizowany jest na Przehybie. Retransmisja jest niemożliwa ze względu na ukształto- 
wanie terenu, mianowicie przesłonięcie przez Radziejową (1226 m n.p.m.) i Jaworzynę 
Krynicką (1114 m n.p.m.). Po drugie parametry techniczne obiektów są uwarunkowane 
uzgodnieniami międzynarodowymi.

Rozwiązanie problemu odbioru telewizji regionalnej możliwe będzie po przeka- 
zaniu kanału cyfrowego przez URTiP do KRRiT i uruchomieniu przekazu z Jaworzyny 
Krynickiej. W jednym multipleksie może się zmieścić cztery, pięć programów. Więcej 
szczegółów technicznych o emisji cyfrowej można znaleźć na stronie ministerstwa in- 
frastruktury www .m i.gov.pl, Urzędu Regulacji Telekom unikacji i Poczty 
www.urtip.gov.pl oraz TP. EmiTel w linku rozwój www.emitel.pl . Dla zainteresowa- 
nych kontaktem ze mną podaję mój adres ansowa3@wp.pl .

Krynica. W ile ״Stefan ia  i Urszula.
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