
Dotknij historii! 

Od 5 maja 2018 r. zapraszamy do spaceru 

nowym dzierżoniowskim szlakiem 

turystycznym, który pozwoli poznać część 

historii dzierżoniowskiej radiofonii. 

z odlewami ważniejszych modeli produkowanego 

w Dzierżoniowie sprzętu powstał w ramach projektu 

„Diora-Tesla - polsko-czeska historia elektrotechniki”. 

Startuje spod ratusza, gdzie już w ubiegłym roku 

stanął odlew „Pioniera”, pierwszego polskiego 

radioodbiornika produkowanego w powojennej 

Polsce. Kolejnych 10 punktów na mapie to:

EWA, 1969 r. - odbiornik turystyczno-samochodowy. 

Jeden z pierwszych w Polsce radioodbiorników przenośnych 

z zakresem UKF. 

PROMYK, 1957 r. - unowocześniona wersja „Pioniera”, 

w której m.in. zmieniono skalę zegarową na poziomą. 

DML-301, 1970 r. - pierwszy z licznej rodziny radioodbiorników, 

których powstało aż 7 modeli. 

PIONIER U3, 1952 r. - odbiornik lampowy produkowany 

w dwóch rodzajach drewnianych skrzynek. 

RAMONA, 1961 r. - potocznie zwana „świnką”, uznana 

za najbardziej efektowny model polskiej kolekcji. 

RYTM, 1966 r. - jeden z pierwszych domowych odbiorników 

tranzystorowych produkowanych w „Diorze”. 

SONATINA, 1957 r. - ulepszona wersja „Promyka”, w której 

obrotowy przełącznik zakresów zmieniono na klawiszowy. 

PODHALE, 1957 r. - jeden z największych i najcięższych aparatów 

radiowych produkowanych w „Diorze”, z dostrajaniem stacji 

za pomocą magicznego oka.

POLONEZ, 1955 r. - pierwszy powojenny radioodbiornik 

z gramofonem elektrycznym. 

KOS, 1960 r. - pierwszy produkt „Diory”, w którym 

zrezygnowano z montażu na szkielecie metalowym, 

wprowadzając technologię montażu na płytce drukowanej.

START

iora

TRAKT RADIOODBIORNIKÓW
D

zi
e

rż
o

n
ió

w
 p

o
zy

ty
w

n
y

ch
 w

y
d

a
rz

e
ń

fot. TV Sudecka

www.dzierzoniow.pl



Wyremontowane drogi, nowoczesne centrum przesiadkowe w budowie, dobre połączenia 

autobusowe i PKP. W ciągu kilku minut można dotrzeć w każdy zakątek miasta - do ośrodka kultury, 

sportu, do szkoły, przedszkola, sklepu, kościoła... Kwitnąca przedsiębiorczość, strefa ekonomiczna, 

aktywna działalność organizacji pozarządowych, nowoczesne miejsca rekreacji - place zabaw dla 

dzieci i siłownie plenerowe dla starszych – to atuty, których nie sposób nie doceniać.

W zakładce KULTURA na www.dzierzoniow.pl 

znajdziesz podzakładkę Dzierżoniów Dzieciom. 

Tu czeka na milusińskich bajka o smoku 

z Dzierżoniowa w wesji flash, piosenka o nim, 

kolorowanki on-line i w wersji do druku, 

puzzle, a także kolorowanka z legendą 

o dzierżoniowskim małym doboszu.

Rodzinne chwile?  

Podpowiadamy, gdzie je spędzić. Polecamy 

Aleję Bajkowych Gwiazd z placami zabaw 

dla maluszków i starszych dzieci, miasteczkiem 

rowerowym i siłownią plenerową, 

Skwer Juniora i Seniora (ul. Kopernika), 

place zabaw na os. Kolorowym, os. Zielonym, 

ul. Brzegowej, a także korty tenisowe, minigolfa, 

bieżnię, bulodrom, nową siłownię na OSiR-ze. 

A może wolisz kino, zajęcia w Dzierżoniowskim 

Ośrodku Kultury lub wizytę w Muzeum Miejskim? 

Ściągnij mobilną aplikację 

Dzierżoniowa na swojego 

smatrtfona i bądź na bieżąco 

z tym, co się dzieje w mieście.

Z Dzierżoniowem związani są:

aktor Zbigniew Cybulski 

reżyser Sylwester Chęciński

aktor Piotr Ligienza 

aktorka Katarzyna Glinka 

aktor i reżyser Robert Wrzosek 

prezenter telewizyjny i radiowy Jarosław Kuźniar 

plastyk, bursztynnik Mariusz Drapikowski 

Dlaczego Dzierżoniów jest taki wyjątkowy? Turystom ma wiele do zaoferowania pod względem 

zabytków, historii, architektury, natury i bliskości najstarszych gór w Europie (Gór Sowich). 

A mieszkańcom jeszcze więcej pod względem komfortu życia, polityki prorodzinnej 

i wysokiego poziomu edukacji oraz obywatelskiego podejścia do zarządzania miastem. 

Wszystko to sprawia, że panuje tu wyjątkowy klimat i pozytywny nastrój. 

Nieustannie. 

Przez cały rok.

pływak, olimpijczyk Paweł Juraszek 

pływaczka Dominika Sztandera  

piłkarz Paweł Sibik

kolarz Jacek Mickiewicz 

trębacz jazzowy Tadeusz Nestorowicz

piosenkarka Monika Urlik 

Dzierżoniów wita wspaniałymi widokami gór 

na horyzoncie, stylowymi restauracjami, 

gościnnymi hotelami i ciekawymi zabytkami. 

Miasto posiada bogatą historię, a pamiątki 

z przeszłości znajdujące się na jego terenie 

sięgają czasów Piastów i Habsburgów. 

Tradycje nie stoją jednak w sprzeczności 

z nowoczesnością. 

Prawa miejskie: od XIII w.

Patroni: św. Jerzy, ks. J. Dzierżon

2
Powierzchnia: 20,1 km

Liczba mieszkańców: 32 tys.

Miasta partnerskie:  

od 1990 r. Bischofsheim (Niemcy)

od 1999 r. Lanškroun (Czechy)

od 2004 r. Serock

od 2005 r. Crewe and Nantwich (Wlk. Brytania)

od 2007 r. Kluczbork

od 2015 r. Hajduszoboszlo (Węgry)


