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Centralne Laboratorium 
Badawczo-Rozwojowe po-
wstaje dla Seleny - globalne-
go producenta i dystrybutora 
chemii budowlanej z z 25-let-
nim doświadczeniem. Pro-
wadzone w nim będą prace  
badawczo-rozwojowe, wdro-
żeniowe oraz analityczne  
z zakresu chemii, technolo-
gii chemicznej, chemii ma-
teriałów budowlanych oraz  
chemii przemysłowej.

- Wielu mieszkańców pro-
wadzących swoją działal-
ność może naprawdę z dumą 
chwalić się innowacyjnością 
i pracą z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, 
ale takiej inwestycji, w sensie 
globalnym, nie było jeszcze  
w historii Dzierżoniowa.  
Dzięki niej nie będziemy  
miastem, w którym produk-
ty są tylko wytwarzane, ale  
także miastem kreującym 

nowe technologie – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski. 

Grupa Selena jest jedną  
z najbardziej rozpoznawal-
nych na świecie polskich firm. 
W jej skład chodzi 30 spółek 
w 17 krajach, m.in. w Pol-
sce, Brazylii, Korei Południo-
wej, Chinach, Rumunii, Turcji  

i w Hiszpanii. Na Dolnym 
Śląsku grupa posiada pięć 
zakładów produkcyjnych.  
W Dzierżoniowie zlokalizo-
wane są Orion 1 i Libra. 

Laboratorium o kubaturze 
ponad 6500 m3 powstaje 
przy ulicy Pieszyckiej. Budy-
nek będzie gotowy do końca 
tego roku. 

W tym niepozornie wyglądającym dziś budynku  
znajdzie się niebawem najnowocześniejsza  

technologia laboratoryjna. W Dzierżoniowie  
prowadzone będą badania nad nowymi i innowacyjnymi 
produktami wykorzystywanymi na całym świecie. 

Powstaje centrum badawczo-rozwojowe 
Pierwsza taka inwestycja 

- Uruchomienie tego ka-
nału komunikacji jest reakcją 
na sugestie mieszkańców, ale 
chcemy go też używać do 
pokazywania gdzie jesteśmy  
i czym się zajmujemy. Chciał-
bym, by był on także wykorzy-
stywany do dyskusji z miesz-
kańcami na tematy związane  
z bezpieczeństwem i porząd-
kiem publicznym – mówi 
komendant Straży Miejskiej 
Dzierżoniowa Andrzej Mich.

Aby znaleźć fanpage, 
wystarczy w facebooko-
wej wyszukiwarce wpisać 

Straż Miejska Dzierżoniowa.  
Przypominamy, że siedzi-
ba Straży Miejskiej znajdu-
je się przy ul. Rzeźniczej 2. 
Ze strażnikami można się 
kontaktować pod numera-
mi telefonów 74 645 08 88 
lub 504 259 859, mailowo: 
straz@um.dzierzoniow.pl .  
Dzierżoniowscy strażni-
cy pracują od poniedziałku  
do soboty, od godziny 6:30 
do 22:00. 

Komendant Straży Miejskiej 
przyjmuje w każdy wtorek  
od godziny 14:00 do 16:00. 

Ma ułatwiać kontakt z mieszkańcami i pokazywać 
codzienną pracę strażników. Zachęcamy  

do obserwowania i polecenia znajomym mieszkańcom 
fanpage’a Straży Miejskiej Dzierżoniowa.

Obserwuj Straż Miejską
Strażnicy w sieci

Oferuje on pomoc psy-
chologa, psychoterapeuty, 
terapeuty uzależnień oraz 
prawnika. Prowadzi także te-
rapię indywidualną, rodzinną 
lub dla par. Zapewnia pełne 
zaangażowanie, przyjazną  
atmosferę oraz dyskrecję.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do kontak-
tu pod nr tel. 74 834 25 05  
lub osobiście w Ośrodku  

Interwencji Kryzysowej  
(siedzibie Centrum Akty-
wizacji Społecznej) przy  
ul. Nowowiejskiej 88 w Dzier-
żoniowie. 

Wsparcie udzielane jest 
bezpłatnie w ramach Projek-
tu „Ograniczamy Przemoc 
Skutecznie” realizowanego 
we współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dzier-
żoniowie.

Nie radzisz sobie ze złością, gniewem, żalem,  
poczuciem winy, wstydem? Doświadczasz  

przemocy lub jesteś jej świadkiem? Potrzebujesz 
wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych, ważnych  
dla Ciebie problemów? Skontaktuj się z Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej.

Poszukaj pomocy w OIK
Nie bądź obojętny wobec przemocy
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Zanim jeszcze zabawa 
rozpoczęła się na dobre,  
na starcie sztafety „Pozytyw-
nie Zabiegani” pojawiło się 
ponad 200 osób. Jak się po-
mieścili? Dali radę! Najszyb-
ciej pobiegli dzierżoniowscy  
pływacy z Pawłem Juraszkiem 
na czele. Drudzy byli dzier-
żoniowscy strażacy, a trzeci  
- reprezentanci Lincoln Elec-
tric Bester. W biegu rywalizo-
wało ponad 40 drużyn. Dzięki 
ich hojności mogliśmy prze-
kazać Fundacji Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci czek na 
9.000 zł. 

Na otwarciu festynu po-
jawili się wszyscy ci, któ-
rzy chcieli sobie zrobić 
fotkę z bajkowymi miesz-
kańcami Alei Bajkowych 
Gwiazd. Była tam i Elsa  
z Krainy Lodu, i Miś Uszatek,  
i Reksio, i Minionek. A dodat-
kowo jeszcze nowi mieszkań-

cy, których gwiazdy odsłoniły 
dzieci wraz z zastępcą bur-
mistrza Andrzejem Bolisęgą  
- Smerfetka oraz Bolek i Lo-
lek.

Na scenie wystąpili lokalni 
artyści, można było też poba-
wić się przy przebojach z lat 

80. i 90. na koncercie „Wehi-
kuł Czasu”. Gwiazdą wieczoru 
był Mateusz Mijal, na którego 
czekała nie tylko młodzież.  
To było gorące koncertowe 
pożegnanie wakacji.

Najwięcej emocji wzbu-
dził jednak zdecydowanie 
Festiwal Kolorów zorgani-
zowany przez Młodzieżową 
Radę Miasta. Podobał się nie 
tylko dzieciom i młodzieży.  
Ta „nieco starsza mło-
dzież” też dała się ponieść.  
A ile było przy tym radości...

Trzy wyrzuty proszków 
holi wyglądały widowiskowo, 
ubrania i włosy uczestników  
po zetknięciu się z nimi rów-
nież. 

Tradycyjnie dzieci mogły 
skorzystać z mnóstwa festy-
nowych atrakcji. Były dmu-
chańce, malowanie twarzy, 
kolorowe warkoczyki, bańki, 
warsztaty naukowe i wiele  
innych. Festyn zakończył 
wakacje w Alei Bajkowych 
Gwiazd, ale sezon na zabawę 
nie kończy się tam nigdy. 

Chmury kolorowego pyłu nad głowami 
mieszkańców – tak wyglądał 2 września festyn 

rodzinny „Łączymy pokolenia”, w ramach którego 
odbył się Festiwal Kolorów z proszkami holi. W Alei 
Bajkowych Gwiazd pojawiły się dwie nowe gwiazdy – 
Smerfów oraz Bolka i Lolka.

Pożegnaliśmy wakacje barwnym festynem 
Łączymy pokolenia w Alei Bajkowych Gwiazd

Festiwal Kolorów był na tegorocznym festynie w Alei Bajkowych Gwiazd największą atrakcją

Historia miasta na kartach książek
Na lokalnym rynku wydawniczym pojawiły się dwie nowe pozycje – jedna opowiada o muzyce  

przełomu lat 80. i 90. w naszym mieście, druga to album o żydowskim cmentarzu.  
Obie wydano dzięki finansowemu wsparciu miasta.

Nowe publikacje 

Zbiór wywiadów m.in  
z członkami zespołów tj. 
„Kara Śmierci”, The Stupids”, 
„Łysina Lenina” czy „Żygające 
Posągi / Mięso Kobiet”, a tak-
że zbiór zdjęć z koncertów  
w klubie „Silesiana”. Projekt 
powstał przy współpra-
cy Jacka Jaroszewskiego.  
W książce wykorzystano 
m.in. zdjęcia Tomasza Lech-
kiego. Wybór grup, o któ-
rych możemy przeczytać  
w „DDZ - punk rock i pobo-
cza”, jest subiektywny.

DDZ - punk rock i pobocza 
– Marek Golińczak

Album z fotografiami naj-
starszych nagrobków z opi-
sami hebrajskich i niemiec-
kich inskrypcji wraz z ich 
tłumaczeniami na język pol-
ski. Zawiera również szcze-
gółową historię cmentarza 
i wykaz wszystkich znajdu-
jących się na nim grobów. 
Książka powstała z inicja-
tywy Forum Dialogu Mię-
dzy Kulturami. Jesienią uru-
chomiona zostanie strona  
www cmentarza zawierająca 
m.in. wyszukiwarkę grobów. 

Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie 
– Beata Hebzda-Sołogub
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Zdobyte przez miasto pie-
niądze są efektem współdzia-
łania dolnośląskich samorzą-
dów i  Oddziału Terenowego 
Stowarzyszenia Wolna Przed-
siębiorczość z siedzibą  
w Świdnicy (lider projektu).  
To jedyna z 24 ofert złożo-
nych do dolnośląskiego kon-
kursu, która otrzymała dofi-
nansowanie. 

Wartość całego projektu 
to prawie 24,5 mln zł, a łącz-
ne dofinansowane sięga po-
nad 20 mln zł. 

Oprócz Dzierżoniowa  

uczestniczy w nim 13  
dolnośląskich samorządów,  
m.in. gmina Dzierżoniów  
i Pieszyce. Dla każdego  
partnera przewidziano mon-
taż około 43 instalacji foto-
woltaicznych. Instalacja foto-
woltaiczna wytwarza energię 
elektryczną, do produkcji 
której potrzebne jest światło 
dzienne. Każda kilowatogo-
dzina prądu wyprodukowana 
przez instalację fotowolta-
iczną oszczędza tyle samo 
energii w elektrowni konwen-
cjonalnej. 

Ogniwa fotowoltaiczne 
powszechnie zasilają mniej-
sze urządzenia, takie jak kal-
kulatory, światła drogowe, 
boje sygnalizacyjne, a nawet 
urządzenia należące do za-
awansowanej techniki ko-
smicznej. Dzięki obniżce cen 
ogniw coraz popularniej-
sze staje się inwestowanie  
w małe systemy fotowoltaicz-

ne, wspomagające zasilanie 
w domach jednorodzinnych  
i budynkach użyteczności 
publicznej. 

Podstawowym elementem 
domowej instalacji fotowol-
taicznej jest panel fotowol-
taiczny (nie mylić z panelem 
solarnym do podgrzewania 
wody), montowany najczę-
ściej na dachu budynku. 

Mamy 1 279 250 zł. Z tych pieniędzy mieszkańcy 
Dzierżoniowa będą otrzymywać dofinansowanie 

w wysokości 85% na nowoczesne instalacje fotowol-
taiczne. Zapewnią one ekologiczną energię w domach 
jednorodzinnych. 

Energia słońca w dzierżoniowskich domach
Nowoczesna ekologia 

- Całkowita wartość pro-
jektu poprawiającego efek-
tywności energetyczną 
obiektów użyteczności pu-
blicznej w naszym powiecie  
to 11 mln 850 tys. złotych,  
dotacja wynosi aż 9 mln 
250 tys. złotych i umoż-
liwi m.in. zastosowanie  
w tych budynkach nowych 
technologii – mówi dyrek-
tor biura Ziemi Dzierżo-
niowskiej Marcin Pawełek.  
Zdobyte pieniądze umożliwią 
kompleksową termomoder-
nizację 12 budynków publicz-
nych (szkół, obiektów admi-
nistracyjnych, kulturalnych  
i sportowo-rekreacyjnych)  

w gminie Dzierżoniów, Bie-
lawie, Dzierżoniowie, Niem-
czy i w Pieszycach oraz 
zastosowanie w nich no-
woczesnych rozwiązań.  
Łączna powierzchnia użyt-
kowa obiektów objętych  
zmianami wynosi aż 15 tys. 
m2. Ich termomoderniza-
cja zredukuje zużycia ener-
gii pierwotnej na średnim  
poziomie 66,7% oraz reduk-
cję emisji CO2 o 60%. Każde  
z zadań inwestycyjnych 
obejmuje docieplenie ścian, 
wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej, modernizacje 
instalacji centralnego ogrze-
wania. W ośmiu obiektach 

zaplanowano modernizację 
oświetlenia podstawowego  
z zastosowaniem opraw LED, 
ze sterowaniem czujnikowym.  
Dodatkowo przewiduje się 
uruchomienie pięciu in-
stalacji fotowoltaicznych w 
systemie off-grid, produku-
jących energię elektryczną  
na potrzeby obiektów i trzech 
pomp ciepła (powietrze-wo-
da) zastępujących tradycyjne 
źródła ciepła. Pompy ciepła 
powietrze-woda wykorzy-
stują powietrze zewnętrzne 
do wytwarzania ciepła lub 
chłodu dla potrzeb ogrzewa-
nia lub chłodzenia budynku.  
W pięciu obiektach zaplano-

wano wymianę źródeł ciepła 
na nowe, w tym w trzech przy-
padkach paliwo stałe zostanie 
zastąpione gazem ziemnym, 
a w dwóch wymiana będzie 
dotyczyła kotłów gazowych 
starej generacji na nowe.  
Harmonogram realizacji pro-
jektu zakłada zakończenie 
wszystkich zadań do połowy 
2019 r. 

Stowarzyszenie Ziemia 
Dzierżoniowska tworzą 
wszystkie samorządy na-
szego powiatu. Inicjatorem 
jego powstania jest burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Ku-
charski. 

To kolejne bardzo duże unijne pieniądze,  
po które skutecznie sięgnęło Stowarzyszenie 

Ziemia Dzierżoniowska. Które samorządy  
i w jaki sposób na tym skorzystają?

Ponad 9 milionów dla Ziemi Dzierżoniowskiej 
Współpraca samorządów

Kto na tym skorzysta?
Gmina Dzierżoniów - koszt całkowity 6 mln 183 tys., dofi-

nansowanie 4 mln 798 tys. (ZSP Ostroszowice, ZSP Piława 
Dolna, ZSP Mościsko, Bib. Uciechów, OSP Ostroszowice, 
KSR Roztocznik, Gimnazjum Gminne). 
Bielawa - koszt całkowity 2 mln 226 tys., dofinansowanie  

1 mln 814 tys. (SP4).
Dzierżoniów - koszt całkowity 1 mln 835 tys., dofinanso-

wanie 1 mln 316 tys. (Szkoła Podstawowa nr 3, budynek 
hotelu Ośrodka Sportu i Rekreacji).
Niemcza - koszt całkowity 575 tys., dofinansowanie  

469 tys. (Ogrodowa 1). 
Pieszyce - koszt całkowity 901 tys., dofinansowanie  

763 tys. (UM Pieszyce). 
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Środki na ten cel pozyskało 
Stowarzyszenie Ziemia Dzier-
żoniowska przy współpracy  
z dzierżoniowskim urzędem. 

Przebudowa budyn-
ku znajdującego się przy  
ul. Świdnickiej 35 umożli-
wi m.in. zwiększenie liczby 
miejsc w DDPS-ie z 60 do 100, 
a co za tym idzie, zwiększenie 
dostępności do świadczo-
nych seniorom usług. Pozwoli 
to także na lepszą aktywizację 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i integrację 
starszych mieszkańców. 

- Praca na rzecz dzierżo-
niowskich seniorów to jedno  
z moich najważniejszych zo-
bowiązań wobec mieszkań-
ców. Jej dotychczasowymi 
efektami są m.in. karta seniora, 
pudełko życia czy powołanie  
i współpraca z Radą Senio-
rów. Równolegle pracowałem 
nad dużym wyzwaniem, jakim 
jest stworzenie w Dzierżonio-
wie nowoczesnego miejsca 

służącego potrzebom star-
szych mieszkańców. Właśnie 
pokonaliśmy pierwszą barierę. 
Zdobyte pieniądze umożliwią 
sfinansowanie tego ważnego 
zadania z ponad 80-procen-
towym unijnym dofinansowa-
niem – mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski. 

Koszt przebudowy bu-
dynku przy ul. Świdnickiej 35 
szacowany jest na 8 mln 936 
tys. 210 zł. Zdobyte w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
pieniądze to aż 7 mln 109 tys 
110 zł. 

Głównym celem tego 
projektu jest wsparcie in-
frastruktury usług społecz-
nych, zwiększenie jakości  
i dostępności usług dla osób 
starszych, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami i zagro-
żonych wykluczeniem spo-
łecznym. 

- To zadanie rozwiąże tak-
że wszystkie problemy lo-
kalowe, jakie zgłaszały mi 
pracujące na rzecz seniorów 
i kombatantów organizacje 
pozarządowe – dodaje bur-
mistrz Dzierżoniowa.   

Nowa siedziba Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej 
posiadać będzie m.in. duży, 
zagospodarowany teren zie-
lony służący pensjonariuszom 
(w dotychczasowej siedzibie 
zajęcia relaksacyjne oraz ak-
tywizacyjne na zewnątrz są 

mocno ograniczone). Będzie 
w niej także winda i nowe wy-
posażenie. 

W ramach inwestycji prze-
budowany zostanie budynek 
o całkowitej powierzchni 
1224,85 m2 (pow. użytkowa 
829,40 m2). Wyremontowany 
zostanie także sąsiedni parte-
rowy budynek garażowo-ma-
gazynowy. Obydwa budynki 
przejdą także kompleksową 
termomodernizację. 

Realizacja projektu roz-
pocznie się przyszłym roku. 

W tym roku nasze miasto sięgnęło już po ponad 
20 unijnych milionów. Zdobyte teraz kolejne 

pieniądze pozwolą na stworzenie nowoczesnych 
warunków dla mieszkańców korzystających z usług 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej i działających  
na rzecz seniorów organizacji pozarządowych. 

7 unijnych milionów dla seniorów i NGO 
Sięgamy po kasę i zmieniamy Dzierżoniów

TBS-y budują mieszka-
nia pod wynajem dla ludzi  
o średnich zarobkach. Dla 
tych, którzy marzą o samo-
dzielnym lokum, ale zarob-
ki mają zbyt wysokie, aby 
móc się ubiegać o miesz-
kanie komunalne, a zbyt ni-
skie, aby zaciągnąć kredyt 
na zakup własnego domu. 
Atrakcyjna lokalizacja, wy-
soki standard i - dzięki wy-
sokiej energooszczędności 
- niezbyt duże koszty eks-
ploatacji powodują, że TBS-y  

są najatrakcyjniejszą ofertą  
na rynku mieszkań na wyna-
jem. 

W TBS-ie wystarczy wpła-
cić tak zwaną partycypa-
cję w wysokości około 25% 
wartości mieszkania. Jest to 
rodzaj kaucji zwrotnej, więc 
jeśli ktoś dojdzie do wnio-
sku, że chce zmienić lub 
kupić inne mieszkanie czy 
wybudować dom, może 
bez problemu zrezygnować  
z najmu i otrzymać zwalory-
zowaną kwotę partycypacji. 

Zwolniony lokal przejmuje 
kolejny najemca z listy ocze-
kujących, który wpłaci party-
cypację. Tak działa ten sys-
tem.

W pierwszym budynku  
nowego mikroosiedla po-
zostało ostatnie miesz-
kanie przewidziane dla 

osoby niepełnosprawnej.  
Gdy nie zgłosi się żadna oso-
ba z orzeczeniem niepełno-
sprawności, to mieszkanie  
zostanie wynajęte w normal-
nym trybie. O szczegóły moż-
na zapytać telefonicznie pod 
nr 74 831 22 60 lub mailowo 
pod adresem biuro@dtbs.pl.

Ruszyła budowa 27-rodzinnego budynku  
mieszkalnego, dwupiętrowego z poddaszem 

użytkowym. Będzie to pierwszy element przyszłego 
mikroosiedla z terenem rekreacyjnym wewnątrz. 

Zamieszkaj w TBS-ie przy ul. Świdnickiej
Będzie więcej mieszkań 

Budowa nowego budynku 
TBS-u potrwa około roku

Budynek przy ul. Świdnickiej 35
będzie nową siedzibą środowisk senioralnych
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Inwestycje Dzierżoniowa 2017

Ul. Armii Krajowej do tej pory trudno było nazwać drogą (cho-
dzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Piastowską do działek). 
Przed rozpoczęciem budowy drogi, chodników i oświetlenia 
swoje prace wykonali sieciowcy, dzięki temu przez wiele lat 
nie będzie konieczności ingerowania w nową nawierzchnię. 

Prace rozbiórkowe na budynku dworca są już prawie  
zakończone. Budowa centrum przesiadkowego to najwięk-
sza tegoroczna inwestycja, która zmieni niemały kawałek 
miasta, bo dotyczy także remontów dróg i budowy ronda  
na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Sienkiewicza. 

Budowa tego odcinka drogi posłuży mieszkańcom  
ul. Armii Krajowej i zapewni dogodny dojazd oraz dojście  
do ogrodów działkowych. Koszt robót budowlanych:  
737 876,63 zł. W tej części miasta rośnie też nowe  
osiedle domków jednorodzinnych.

Na budowę centrum przesiadkowego Dzierżoniów  
zdobył 12 mln zł. To rekordowe dofinansowanie  
pojedynczej inwestycji w historii dzierżoniowskiego  
samorządu. Efekty tego sukcesu zobaczymy  
już w przyszłym roku. 

Przebudowa ul. Akacjowej i Złotej to jedna  
z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych. 
Koszt robót budowlanych to 4 890 800 zł. 
Połowę tej kwoty stanowią zewnętrze środki,  
po które sięgnął Dzierżoniów. 

Prace na ul. Złotej i Akacjowej są dziś trochę uciążliwe,  
ale już niebawem obie drogi zostaną oddane  
do użytku. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli  
bezpiecznie dojść i dojechać ścieżką rowerową do Włók. 

Akacjowa i Złota Akacjowa i Złota

Armii Krajowej Armii Krajowej

Centrum przesiadkowe Centrum przesiadkowe
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Inwestycje Dzierżoniowa 2017

Na os. Różanym miasto wyremontowało chodnik  
pomiędzy blokiem nr 1 i budynkami nr 2 i 3. W tym roku 
na Różanym przebudowany zostanie łącznik prowadzący 
od ul. Sikorskiego w kierunku bloków nr 4 i 5. 
Powstaną też nowe miejsca parkingowe. 

Wyremontowane chodniki wzdłuż ul. Lipowej to także  
zapowiedź kolejnych tego typu inwestycji w sąsiedztwie ulic  
Słowackiego, 11 Listopada, Szkolnej. W niedalekiej przyszło-
ści przy ul. 11 Listopada w budynku dawnej szkoły podsta-
wowej będzie się mieścił Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Oprócz mieszkań komunalnych w Dzierżoniowie  
powstaje nowy, 27-rodzinny budynek TBS-u. 
Kolejny blok buduje też Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Działania te poprawią sytuację mieszkaniową 
w mieście.

Mieszkania przy ul. Zachodniej powstają z myślą  
o osobach starszych, które najczęściej samotnie  
mieszkają w lokalach komunalnych. Parterowy  
budynek to duże ułatwienie. Pierwsze przeprowadzki 
planowane są jeszcze w tym roku.

Parking pomiędzy os. Różanym a Aleją Bajkowych Gwiazd 
powstał w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Był bardzo potrzebny zarówno 
mieszkańcom osiedla, jak i osobom odwiedzającym 
największy teren rekreacyjny w Dzierżoniowie. 

Inwestycję na os. Kolorowym wybrali mieszkańcy  
w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego.  
To nowoczesny, kolorowy i otoczony zielenią plac zabaw, 
którego brakowało w tej części miasta. 

Różane Kolorowe

Lipowa Mieszkania komunalne

Nowe mieszkania Aleja Bajkowych Gwiazd
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Wniosek o dofinansowanie 
Dzierżoniów przygotował z 
czeskim miastem partnerskim 
Lanškroun. 

- Wielu mieszkańców pew-
nie wie, że mamy z naszymi 
czeskimi partnerami bardzo 
podobną historię przemysłu. 
Zakłady Tesla były tym sa-
mym dla mieszkańców La-
nškroun, czym dla nas Diora. 
Poprosiłem naszych partne-
rów o wspólnie zrealizowanie 
tego projektu, dzięki czemu w 
niemal 90% będzie on sfinan-

sowany ze zdobytych wspól-
nie środków – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

Rozmieszczone w Dzier-
żoniowie mosiężne radia (w 
skali 1:1) będą „opowiadać” 
o historii przemysłu radiofo-
nicznego i jego wpływie na 
rozwój miasta. W ten sposób 
powstanie też dodatkowa 
atrakcja turystyczna i ścieżka 
edukacyjna. 

- Wybór miejsc, w których 
staną odlewy radioodbior-

ników, będzie konsultowany  
z mieszkańcami związanymi  
z Diorą. Podobnie będzie 
przy wyborze poszczegól-
nych modeli – zapewnia  
burmistrz Dzierżoniowa. 

Na zrealizowanie tego 
projektu po stronie polskiej 
Dzierżoniów pozyskał dofi-
nansowanie w wysokości po-
nad  30 tys. euro. Nasz koszt 
udziału w tym projekcie wy-
niesie 3,5 tys. euro. 

W przyszłym roku w Dzierżoniowie powstanie trasa 
turystyczna i ścieżka edukacyjna pokazująca 

dziedzictwo Diory. Jej utworzenie sfinansowane 
będzie z pieniędzy Euroregionu Glacensis. W naszym 
mieście stanie m.in. 10 mosiężnych odbiorników. 

Projekt Diora – dotknij historii
„Pionier” na dobry początek

Panie dyrektorze. Jaka 
była Pana droga do „Diory”?

Wszystko zaczęło się w 
1954 roku, gdy byłem studen-
tem Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Wrocławskiej. 
A że byłem nieodpowiedzial-
nym smarkaczem, szybko się 
ożeniłem z kobietą, z którą je-
stem do dziś. Wkrótce urodził 
nam się syn. Było nam ciężko, 
zwłaszcza jeśli chodzi o zna-
lezienie lokum. Żona przyje-
chała tutaj, do Dzierżoniowa, 
gdzie teściowa dysponowała 
mieszkaniem. Ja natomiast 
kontynuowałem studia. By-
łem na trzecim roku. Później 
doszedłem do wniosku, że 
nie dam rady i przeniosłem 
się do Dzierżoniowa, przery-
wając tym samym naukę. 

W 1957 roku podjąłem 
pracę w Diorze. Nigdy tego 
nie zapomnę. Pamiętam, że 
kierownikiem działu płacy  
i pracy był pan Wojciechow-
ski. Ja, młody człowiek,  

i on w swoim przestronnym 
gabinecie. Zaproponował 
mi 1200 zł. Podziękowałem 
i rozpocząłem pracę. Naj-
pierw pracowałem w dziale 
BHP, później zostałem prze-
niesiony do biura konstruk-
cyjnego pod nadzorem pana 
Kiesewettera. Było to biuro 
obsługi konstrukcji, a rów-
nolegle do niego istniało wy-
działowe biuro konstrukcji, 
które zajmowało się nowymi 
opracowaniami. Następnie 
zostałem zastępcą głównego 
konstruktora i w tym samym 
czasie podjąłem ponownie 
studia na Politechnice Po-
znańskiej. Moja praca dy-
plomowa spłonęła w czasie 
pożaru Diory. Dlaczego moja 
praca tam była? Otóż wyma-
gała tego jej realizacja. Mu-
siałem przygotować ją po-
nownie, ale chyba dobrze się 
stało. Miałem skonstruować 
strugarkę z napędem hydrau-
licznym i z automatyką elek-

troniczną. Nikt tego wówczas 
nie produkował. Dałem radę. 
Otrzymałem dyplom. 

Mieszkaliśmy wtedy czte-
roosobową rodziną w ma-
łym mieszkaniu przy ul. 
Batalionów Chłopskich.  By-
łem już w tym czasie głów-
nym technologiem, a pracę  
w zakładzie kończył dyrek-
tor Jędryczka. Po jego odej-
ściu chciałem zaszantażować  
zakład. Powiedziałem: dajcie 
mi przyzwoite lokum, albo... 
odchodzę. Zawołał mnie 
wtedy do siebie dyrektor Pro-
nobis i dostałem mieszkanie.

***
Pamiętam różne histo-

rie, między innymi rewolucję 
technologiczną w Diorze. 
Brałem w niej aktywny udział. 
Były też trudne momenty, 
pracowaliśmy na technolo-
gii z 1864 roku. Wdrażaliśmy 
nowe rozwiązania, bo mieli-
śmy na to środki.

Pamiętam dobrze dyrek-
tora Winiarskiego, który uwa-
żał, że każdy zakład może 
funkcjonować, jeśli posiada 
rezerwy. I on w ciągu dwóch 
lat sporo tych rezerw przygo-
tował. 

W tamtym czasie siedzieli-
śmy po nocach, bo mieliśmy 
sporo zamówień na eksport, 
a produkty nie były odpo-
wiedniej jakości. W 1972 roku 
zostałem zastępcą dyrektora 
ds. produkcji. W tym okresie 
dyrektor Grabowski, mają-
cy wysokie ambicje partyjne, 
wydrenował zakład do dna  
i przy okazji zdemoralizował 
załogę.

W tym samym czasie 
straciłem posadę. Stałem 
się z dnia na dzień persona 
non grata. Chciałem zacząć 
wszystko od nowa. Wyje-
chałem wówczas do sanato-
rium ze względu na problemy 
zdrowotne. W trakcie mojego 
pobytu pielęgniarki zaczęły 
coś opowiadać, że po mie-
ście jeździ samochód, a jego 
pasażerowie szukają pana 
Nowaka. Dowiedziałem się, 
że Grabowski został zdymi-
sjonowany. Potem dostałem 
propozycję objęcia stano-
wiska dyrektora naczelnego. 
Muszę powiedzieć, że bar-
dzo poważnie się nad tym 
zastanawiałem. Zdawałem 
sobie sprawę, w jakim stanie 
jest fabryka. Wiedziałem też,  

Fragmenty wywiadu przeprowadzonego  
z Eugeniuszem Nowakiem – wieloletnim  

dyrektorem Zakładów Radiowych „Diora”  
podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się  
3 sierpnia 2017 roku w Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa. 

„Diora była całym moim życiem”
Wspomnienia

Przy ratuszu stanął pierwszy odlew diorowskiego radia. 
Prz legendarnym „Pionierze” można odpocząć i zrobić 

pamiątkowe zdjęcie
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co mnie będzie czekało i to, 
że nie mogę być dobrym 
człowiekiem. Ale w końcu 
sobie pomyślałem, że je-
stem pierwszym dyrektorem  
z tego środowiska. 

Wówczas przystąpiliśmy 
do generalnej rekonstrukcji 
fabryki. Zmienione zostały 
władze działu kontroli jako-
ści i wdrożyliśmy zupełnie 
nowy system jakości. Po dru-
gie: działy finansowe i ka-
drowe pracowały nad innym 
systemem wynagrodzeń.  
To były wówczas dwa de-
cydujące działania. Nowy 
system wynagrodzeń zakła-
dał płacenie pracownikom  
jedynie za dobrze wykona-
ne produkty. Był to na tyle  
nowatorski system, że spo-

tkałem się z ogromnym  
oporem ze strony nad-
zoru partyjnego. Już po 
pierwszym miesiącu wie-
dzieliśmy, że niektóre ta-
śmy zarobią prawie dwa 
razy więcej niż dotychczas.  
W tym czasie robiliśmy ze-
brania z zespołami, aby 
wszyscy wiedzieli dokładnie  
o co chodzi. Bardzo dobrze 
nam się w tamtym okresie 
wiodło. Wchodziły nowe 
opracowania, dużo ekspor-
towaliśmy na rynek Europy 
Zachodniej. 

W ten sposób trzydzie-
stoprocentowy odpis, który 
można było robić z wyeks-
portowanego towaru, trafiał 
do Diory. Dzięki temu kon-
struktorzy mogli korzystać  

z najnowszych podzespołów, 
a dobre kontakty z firma-
mi Sanyo i Philips pomogły  
w trudnych sytuacjach. Przy-
gotowywaliśmy nowe pro-
dukty, które wychodziły  
aż do 1990 roku. 

***
Nie będę opowiadał  

o spółce akcyjnej, która  
w moim mniemaniu była 
znakomitym pomysłem, ale 
się nie powiodła. 

Wiedząc, że dziś tutaj będę, 
przeglądałem dokumenta-
cję i trafiłem na ten moment, 
gdzie po przejęciu władzy 
przez premiera Mazowiec-
kiego pan Balcerowicz był 
tak „uprzejmy” i zwolnił pod-
mioty prywatne i spółki cy-
wilne z podatku obrotowego  

i cła na granicy, co było  
dla Diory przysłowiowym 
gwoździem... W związku  
z tym, że przez długi czas  
nie były wydawane roz-
porządzenia wykonawcze,  
płynęła do Polski cała masa 
sprzętu RTV z Europy Za-
chodniej. Napisałem wtedy 
pismo do Balcerowicza in-
formując go, że w zaistniałej 
sytuacji nie będziemy w sta-
nie konkurować. Dziś, prze-
glądając ten materiał, poczu-
łem się winny. Trzeba było, 
oprócz tego pisma, wystąpić 
także o zwolnienie z podat-
ku obrotowego. Nie zrobi-
łem tego, a w swoim życiu  
nie raz byłem bezwzględny. 
Ale dziś mamy już inną wie-
dzę na ten temat...

Tadeusz Nestorowicz na-
pisał i nagrał „Balladę o moim 
Dzierżoniowie”. To pierwsza 
kompozycja zawodowego 
i wyjątkowego muzyka po-
święcona naszemu miastu. 
Znakomitej trąbki Nesto-
rowicza można posłuchać  
na licznych albumach lub 
przechadzając się w południe 
po dzierżoniowskim i wro-
cławskim rynku. 

Warto przy tej okazji wspo-

mnieć o najnowszej płycie 
artysty „Wonderful World”, 
wydanej przy okazji 40-le-
cia muzycznej działalności. 
Jest na niej kilka muzycznych 
niespodzianek, są standardy 
jazzu i bossa novy. Jest także 
znakomita wersja „Va bank” 
autorstwa Henryka Kuźniaka. 

Na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, podczas której mu-
zykowi wręczono Akt Nadania 
Honorowego Obywatelstwa,  

Tadeusz Nestorowicz prze-
kazał na ręce burmistrza Da- 
riusza Kucharskiego i prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej Mirosława Pioruna nuty 
swojej kompozycji oraz 
pierwsze egzemplarze płyty,  

na której znalazł się utwór 
z dedykacją dla rodzinne-
go Dzierżoniowa. Kocham 
Dzierżoniów! Aby posłu-
chać tego utworu, wystarczy 
wpisać na YouTube Ballada  
o moim Dzierżoniowie. 

- To utwór, w którym konkretne nastroje 
wyrażone są w dźwiękach na tyle roz-

poznawalnych, że każdy, kto zechce go posłuchać, 
zorientuje się, co mi gra w duszy, kiedy wspominam 
Dzierżoniów. Postaram się, aby moja kompozycja stała 
się znakiem rozpoznawczym miasta – mówi Honorowy 
Obywatel Dzierżoniowa. 

Ballada o moim Dzierżoniowie 
Powstała muzyczna wizytówka naszego miasta

- Diora była całym moim życiem - wyznał Eugeniusz Nowak (pośrodku) podczas panelu dyskusyjnego 
w Muzeum Miejskim z okazji odsłonięcia odlewu „Pioniera”
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Mieszkańcy najlepiej zna-
ją swoje potrzeby, a budżet 
obywatelski jest narzędziem 
służącym ich zaspokajaniu. 
Narzędziem, które wspiera 
budowanie lokalnego kapita-
łu społecznego i poszukiwa-

nia innowacji społecznych. 
W Dzierżoniowie przepro-
wadzono już dwie edycje 
budżetu partycypacyjnego. 
Zgłoszono w sumie prawie 85 
pomysłów, spośród których 
pod głosowaniu poddano  

73 projekty. W 2016 r. wy-
brano do realizacji pięć po-
mysłów (kwota maksymalna 
na realizację każdego z nich  
opiewała na 200 tys. zł),  
a w 2017 roku trzy (kwota  
na realizację pojedynczego 
zadania została podniesiona 
do 300 tys. zł). 

Już wkrótce poznamy 
regulamin kolejnej edycji 
Dzierżoniowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Zadania bę-
dzie można zgłaszać, tak jak  

w latach ubiegłych, od po-
czątku stycznia 2018 r.  
O wszystkich szczegółach 
dowiedzieć się można obser-
wując fanpage Dzierżoniow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego na Facebooku, a także 
ze strony www.dzierzoniow.
pl. Wszelkie pytania kierować 
można do Referatu Komuni-
kacji Społecznej i Promocji 
Urzędu Miasta w Dzierżo-
niowie na adres promocja@
um.dzierzoniow.pl.

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy 
nie tylko decydują o przeznaczeniu części 

budżetu Dzierżoniowa, ale mogą też oddziaływać 
bezpośrednio na miasto realizując potrzeby lokalnej 
społeczności. Dzierżoniów szykuje się już do kolejnej, 
trzeciej edycji DBO.

Może to Ty zostaniesz liderem zmian?
Dzierżoniowski Budżet Obywatelski



11

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA



12

www.dzierzoniow.pl     

Kategoria I – okna i balkony – 16 uczestników

I miejsce - Małgorzata i Andrzej Zadrożni
II miejsce – Anna Pilch
III miejsce – Bożena Kozłowska 

Wyróżnienia:
- Maria Krupska
- Barbara Pietrzak
- Jolanta Pyrkosz

Od ubiegłego roku 
jego formułę rozszerzono  
o wiosenną akcję sadze-
nia z mieszkańcami kwia-
tów na dzierżoniowskich 
skwerach. W tym roku od-
było się to podczas obcho-
dów dni miasta. W drugiej  
już akcji „Polska w Kwia-
tach” ponownie uczestniczył  
Witold Czuksanow - dzienni-

karz, autor książek oraz wielki 
pasjonat i miłośnik ogrodów.

Tegoroczny konkurs roz-
począł się 1 kwietnia i trwał 
do 31 lipca. Wzięło w nim 
udział 49 uczestników. Wy-
borem laureatów zajmowała 
się komisja tworzona przez 
Agnieszkę Janas, Jarosława 
Perlaka, Marię Leśniak, Do-
rotę Pieszczuch, Bogumiła 

Szewczyka, Elizę Orawiec, 
Lidię Lelito, Jadwigę Święch  
i Romana Kowalczyk. 

Zgłaszane przez uczest-
ników konkursu ukwiecone 
okna, balkony, skwery i ogro-
dy z każdym rokiem są coraz 
piękniejsze. Różnorodność 
roślin, pomysłowość w zago-
spodarowaniu czasami ma-
łych skrawków ziemi budzi 
naturalny zachwyt. 

Organizatorami konkursu 
byli: Towarzystwo Miłośni-

ków Dzierżoniowa, burmistrz 
Dzierżoniowa i Rodzinna 
Firma Kwiaciarska „Maria”.  
W tym roku znaczącymi  
partnerami byli także: 
Marek Gocko - właści-
ciel sklepu ogrodnicze-
go przy ul. Ząbkowickiej  
i Bogusław Parysz - Brico-
marche w Dzierżoniowie.  
Od lat honorowym patrona-
tem konkursu jest Arboretum 
w Wojsławicach.

W ogrodzie dzierżoniowskiego muzeum  
przedstawiono we wrześniu wyniki tegorocz-

nego konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”.

Kto dba pięknie o zieleń? 
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”

Rozstrzygnięcie konkursu Kategoria II – ogródki i skwery przy domach jedno-
rodzinnych – 18 uczestników

I miejsce – Iwona Życińska
II miejsce ex aequo: 
Marzena Kozakiewicz, Jarosław Chmielarz, 
III miejsce ex aequo: 
Mariola Olszewska, Andrzej Błaszkiewicz

Wyróżnienia:
- Bożena i Czesław Jaworscy
- Henryka Krzyżaniak
- Krystyna Patrzykat
- Zbigniew Wilniewczyc

Kategoria III – ogródki i skwery przy domach wielo-
rodzinnych – 12 uczestników 

I miejsce – Anatol Szczerbina
II miejsce – Jolanta i Waldemar Pomałeccy
III miejsce – Wiesława Kręzel

Wyróżnienie: Zofia Hupka

Kategoria IV - ogródki i skwery przy placówkach 
oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych  
i innych – 3 uczestników

I miejsce ex aequo: 
- Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
- Parafia pw. Chrystusa Króla
II miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy
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1. Czy zwraca Pan/Pani uwagę na reklamy na terenie Dzierżoniowa? * 

tak 

nie 

inna opinia ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* jedna odpowiedź

2. Jak określiłby Pan/Pani swój stosunek do reklamy zewnętrznej? * 

lubię ją, jest ciekawa i interesująca 

lubię ją, ale tylko tę uporządkowaną i estetyczną 

nie interesuje mnie, nie zwracam na nią uwagi 

denerwuje mnie, gdyż jest jej zdecydowanie za dużo 

jest przyczyną bałaganu reklamowego w miastach 

stanowi element wielkomiejskiego krajobrazu 

nie mam zdania 

inny ................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* jedna odpowiedź

3. Co sądzi Pani/Pan o nośnikach reklamowych umieszczonych w pobliżu dróg lub skrzyżowań? * 

powinny zupełnie zniknąć, gdyż rozpraszają kierowców i są przyczyną kolizji drogowych 

liczba i wielkość reklam powinna ulec znacznemu zmniejszeniu 

powinny pozostać tam gdzie są, w takiej samej ilości 

nie mam zdania 

inna opinia ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* jedna odpowiedź

4. Jaka forma reklamy Pani/Pana zdaniem najbardziej szpeci, przeszkadza? * 

billboard 

reklama świetlna 

reklama na budynku 

reklama na ogrodzeniu 

naklejana reklama na szybie lokalu usługowego / banku / wiacie przystankowej 

reklama typu „potykacz” umieszczona w ciągu pieszym 

banner reklamowy rozwieszony nad ulicą, chodnikiem 

inny rodzaj reklamy – jaki: ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* trzy odpowiedzi

Chodzi o wprowadze-
nie takich regulacji, które 
rzeczywiście w widoczny 
sposób wpłyną na wygląd 
Dzierżoniowa, a z drugiej 
strony nie pozbawią firm 
możliwości reklamowania 
swoich ofert mieszkańcom.  
Reklamy, banery, szyldy, bil-

lboardy wciąż będą czę-
ścią naszego krajobrazu, 
nie muszą się jednak poja-
wiać na płotach, słupach 
czy elewacjach budynków.  
Pracujący nad projektem 
uchwały zespół odpowiada 
także za przeprowadzenie 
wśród mieszkańców konsul-

tacji społecznych. O postrze-
ganie reklam w przestrzeni 
publicznej pytamy wszystkich 
mieszkańców. To jeden z 
pierwszych etapów konsul-
tacji. Przed złożeniem osta-
tecznej wersji projekt uchwa-
ły zawierający propozycje 
szczegółowych rozwiązań 
również zostanie poddany 
opinii mieszkańców. 

Zamieszczona poniżej 
ankieta jest punktem wyj-

ścia do opracowywania 
konkretnych zapisów no-
wego prawa lokalnego. An-
kieta w formie elektronicz-
nej dostępna jest na stronie  
www.dzierzoniow.pl (baner  
po prawej). Wypełnioną an-
kietę zamieszczoną w „Goń-
cu” można przynieść do Biura  
Obsługi Klienta i wrzucić  
do urny znajdującej się przy 
stanowisku „Informacja”. 

Czekamy na wasze opinie.

Dzierżoniów pracuje nad propozycją przepisów 
regulujących kwestię reklam w przestrzeni  

publicznej. Umożliwia to ustawa krajobrazowa, 
pozwalająca samorządom na tworzenie lokalnego 
prawa w tym zakresie. 

Czyścimy miasto z reklam? 
Konsultacje z mieszkańcami
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5. Czy Pani/Pana zdaniem reklamy na terenie Dzierżoniowa są rozmieszczone we właściwych miejscach? * 

tak 

nie (podać przykładową lokalizację) 

inna opinia ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* jedna odpowiedź

6. Czy reklamy na terenie Dzierżoniowa mają odpowiednią formę plastyczną? * 

tak 

nie (podać przykładową lokalizację) 

inna opinia ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* jedna odpowiedź

7. Co Pani/Pana zdaniem powinny regulować przepisy prawa?

* po jednej odpowiedzi w każdym punkcie od 1 do 4

1) lokalizację reklam * 

tak 

nie 

nie mam zdania 

2) wymiary reklam * 

tak 

nie 

nie mam zdania 

3) formę reklam * 

tak 

nie 

nie mam zdania 

4) kolorystykę reklam * 

tak 

nie 

nie mam zdania 

8. Czy powinien istnieć całkowity zakaz umieszczania reklam w wybranych miejscach, jeśli tak, to w jakich 

(np. budynki, ogrodzenia, skrzyżowania, ronda, parki, Centrum Staromiejskie itd.)?

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

9. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem opłat lokalnych za sytuowanie reklam? (Opłaty te stanowić będą 

dochód własny Gminy Miejskiej Dzierżoniów). * 

tak 

nie 

nie mam zdania 

* jedna odpowiedź

Informacje uzupełniające
1. Czy jest Pan/Pani podmiotem uzyskującym dochody z reklam (udostępniającym swój teren, budynek pod 

reklamy)? * 

tak 

nie 

* jedna odpowiedź

2. Czy jest Pan/Pani podmiotem umieszczającym reklamy na terenie Dzierżoniowa? * 

tak 

nie 

* jedna odpowiedź
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„Senior +” adresowany jest 
do nieaktywnych zawodowo 
osób w wieku 60+. Umożli-
wia on samorządom ubiega-
nie się o pieniądze na jedno-
razowe wsparcie finansowe 
na utworzenie, wyposażenie 
oraz na zapewnienie funk-
cjonowania już istniejących 
placówek. 

DDPS zajmuje się opie-
ką osób starszych, angażuje 
seniorów w życie społeczne 
miasta i oferuje m.in. możli-
wość oderwania się od co-
dziennej rutyny. To także 

miejsce spotkań, w którym 
można spędzać aktywnie 
czas, uczestniczyć w tera-
piach zajęciowych i wspól-
nych zabawach. Jednym  
z ważniejszych aspektów 
działalności placówki jest 
możliwość poprawy zdrowia 
poprzez ofertę rehabilitacyj-
ną. 

Siedziba DDPS-u znajdu-
je się w willi „Radość Mar-
ty” przy ul. Krasickiego 25,  
tel. 74 831 13 20, www.ddps.pl,  
ddpsdzierzoniow – konto na 
Facebooku.

Miasto znów zdobyło zewnętrzne pieniądze  
na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej. Do instytucji dbającej o seniorów trafi 
dodatkowe 136 tys. zł. 

Z myślą o starszych 
mieszkańcach 

Program Senior + w Dzierżoniowie

Do grona nowych partne-
rów dużych rodzin i senio-
rów dołączyli:

Dietetyk kliniczny Marty-
na Szymańska, os. Różane 
12b/9, Dzierżoniów, tel. 789 
312 117, www.mamartyna.pl, 
mrtszymanskaa@gmail.com. 
10% zniżki przy zakupie I 
wizyty
20% zniżki przy zakupie I 
wizyty wraz z miesięcznym 
planem żywieniowym
30% zniżki przy zakupie 
analizy składu ciała

Marek Moroz, SILHO-
UETTE DCD. Hurtownia 
kosmetyczno-fr yzjerska, 
ul. Wrocławska 30a, Dzier-
żoniów, tel. 74 645 90 30 
www.dcdpaznokcie.pl, biu-
ro@dcdpaznokcie.pl 
15 % zniżki od cen detalicz-
nych (cały asortyment hur-
towni kosmetyczno-fryzjer-
skiej)

Marta Roś MAGNIFIC-
CO Sp.j., Hurtownia kosme-
tyczno-fryzjerska, ul. Wro-
cławska 30a, Dzierżoniów,  
tel. 74 662 20 17, www.ma-
gnificco.pl,biuro@magnific-
co.pl 
15 % zniżki od cen detalicz-
nych (cały asortyment hur-
towni kosmetyczno-fryzjer-
skiej)

Mydlarnia u Francisz-
ka, Alicja Chodorowska,  
ul. Świdnicka 12, Dzierżo-
niów, tel. 576 400 720, dzie-
rzoniow.ufranciszka@gmail.
com
15 % zniżki na cały asorty-
ment (nie łączy się z innymi 
promocjami i kartami klienta) 

P.P.H.U. E. I. W. Białożyt, 
Hotel MILENA, 34-360 Mi-
lówka, ul. Dworcowa 22, 
tel. 338637383, 502292497, 
www.hotelmilena.pl
zniżka na 7 noclegów  
z wyżywieniem (śniadania  
i obiadokolacje) – cena 600 
zł zamiast 910 zł za cały po-
byt (warunkiem skorzystania 
ze zniżki jest przyjazd w mi-
nimum 2 osoby, pobyt rozpo-
czyna się i kończy w sobotę)
zniżka na 7 noclegów  
z wyżywieniem (śniadania  
i obiadokolacje) – cena 600 
zł zamiast 910 zł za cały po-
byt osoba dorosła, 500 zł  
za cały pobyt dziecko 4-12 
lat (warunkiem skorzystania 
ze zniżki jest przyjazd w mi-
nimum 2 osoby, pobyt rozpo-
czyna się i kończy w sobotę)

Do Karty Seniora dołączył 
także ostatnio Robert Deka 
„OPTYKA”: 

OPTYKA DEKA, ul. Wro-
cławska 1a, Dzierżoniów,  
tel. 74 831 20 32
10 % zniżki na pełną parę 
okularów 

Rodzinom 3+ i mieszkańcom po 60. roku życia 
swoje usługi po preferencyjnych cenach oferuje 

coraz więcej firm. Do programu przystępują kolejni 
partnerzy, co przynosi korzyści obu stronom.  
Sprawdź, jakie zniżki zyskali ostatnio posiadacze 
Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny i Kary Seniora.

Nowe ulgi dla mieszkańców
Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny

Aplikacja pozwala na prze-
gląd ostrzeżeń o sytuacjach 
nadzwyczajnych czy klęskach 
żywiołowych. Jej użytkow-
nicy otrzymują komunikaty 
o zagrożeniach meteorolo-
gicznych, hydrologicznych  
i – co najczęściej wykorzy-
stywane w praktyce – dro-
gowych. Generowane przez 
RSO ostrzeżenia pochodzą  
z centrów zarządzania kryzy-
sowego. 

Jak pobrać? 
RSO adresowany jest do 

użytkowników smartfonów 
w trzech najbardziej rozpo-
wszechnionych aplikacjach 
mobilnych: Google Play,  
Apple App Store, Windows 
Phone Store.

Aplikację można wyszu-
kać po słowach kluczowych 
„RSO” oraz „Regionalny Sys-
tem Ostrzegania”.

Umożliwia ona dostęp  

do komunikatów genero-
wanych przez wojewódzkie 
centra zarządzania kryzyso-
wego.

W celu zapoznania się  
z konkretnym komunikatem 
wystarczy pobrać aplikację 
RSO, a następnie wybrać do-
wolne województwo.

Ponadto RSO zawiera in-
formacje drogowe oraz po-
radniki postępowania w sytu-
acjach kryzysowych.

RSO to bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe, 
wysyłająca komunikaty o potencjalnych 

zagrożeniach i klęskach żywiołowych. Jest także 
bardzo przydatna dla kierowców. 

Aplikacja warta Twojego 
bezpieczeństwa

Regionalny System Ostrzegania
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