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Szanowny Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Szanowny Panie Przewodniczący,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana Przewodniczącego w następującej sprawie.
W ubiegłym roku zostały zakończone prace związane z procesem cyfryzacji
telewizji naziemnej w Polsce. Sygnał analogowy został całkowicie zastąpiony sygnałem
cyfrowym. Zgodnie z założeniami cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce należała
do jednych z najważniejszych projektów w sferze publicznej, a jego pełne wdrożenie
miało spowodować zasadniczy zwrot technologiczny. Niestety wbrew zapowiedziom
są w naszym kraju miejscowości, w których dostęp do sygnału cyfrowego jest znacznie
ograniczony, a wręcz uniemożliwiony. Do takich miejscowości należy znane polskie
uzdrowisko Szczawnica.
W 2013 roku, po wielu interwencjach, uruchomiono w Szczawnicy dodatkowy
nadajnik sygnału cyfrowego na Górze Jarmuta, który według zapewnień Urzędu
Komunikacji Elektronicznej miał obejmować obszar całej miejscowości. Niestety
z informacji przekazanych mi przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica wynika,
że sygnał cyfrowy dociera dokładnie w te same rejony, gdzie uprzednio docierał sygnał
analogowy powodując, że część mieszkańców gminy jest całkowicie pozbawionych
dostępu do bezpłatnej, naziemnej telewizji cyfrowej. Zaistniała sytuacja jest szczególnie
niepokojąca dla osób prowadzących działalność usługową w zakresie wynajmu pokoi,
ponieważ brak dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej powoduje obniżenie standardu
oferowanych usług oraz konieczność zainwestowania w telewizję satelitarną, co przy
kilku odbiornikach w domach (służących głównie gościom) generuje znaczące koszty.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w Szczawnicy uruchomiono nadawanie
programów telewizyjnych tylko z multipleksu MUX-3, który obejmuje jedynie sześć
programów telewizyjnych, z pominięciem programów obejmujących multipleks MUX-1
i MUX-2. Takie postępowanie wobec mieszkańców Szczawnicy wywołuje ich
uzasadniony
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uruchomienia dodatkowego nadajnika sygnału cyfrowego na Górze Jarmuta nie mogą
oni w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie daje naziemna telewizja cyfrowa.
Co niezwykle istotne mieszkańcy, który odbierają programy nadawane z multipleksu
MUX-3 są wciąż pozbawieni dostępu do telewizji Trwam, na której odbiór tak długo
oczekiwali.
Uważam, że w zaistniałej sytuacji należy podjąć zdecydowane i szybkie działania
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do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Nadto działania te powinny zmierzać
do uruchomienia programy obejmujących multipleksy: MUX-1, MUX-2. Tylko wtedy cel
procesu cyfryzacji telewizji naziemnej dla mieszkańców tej znanej, uzdrowiskowej gminy
zostanie osiągnięty.
Zatem mając na uwadze powyższe, kierując się dobrem mieszkańców
Szczawnicy, zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o podjęcie
pilnych działań w celu rozszerzenia zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej w Szczawnicy
tak,
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do programów znajdujących się na z multipleksie MUX-1 i MUX-2.
Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

