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Bielawa - miasto na cały rok
Podstawowym atutem Bielawy jest jej usytuowanie u podnóża
najstarszych gór Europy – Gór Sowich.
Cztery główne szlaki turystyczne przebiegające m.in. po ośmiu
tysiącach hektarów Parku Krajobrazowego Gór Sowich, liczne
wyciągi narciarskie i ścieżki rowerowe, to teren niebywale atrakcyjny
zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących turystów.
Przyjmuje się, że nazwa Bielawa wywodzi się od słowiańskiej nazwy
potoku (biela, bila – biała). Pierwsza udokumentowana wzmianka
o Bielawie pochodzi z roku 1288. Wydarzeniem, które wpisało
Bielawę do podręczników historii był krwawo stłumiony bunt tkaczy
w 1844 r., opisany przez noblistę Gerharta Hauptmana. Rozwój
Bielawy był ściśle związany z tkactwem. Początki tego przemysłu
w Bielawie sięgają XVIII w., kiedy to powstały pierwsze manufaktury.
Rozbudowa w XIX w. fabryk i budownictwa towarzyszącego
spowodowała znaczny przyrost liczby ludności . W efekcie w 1924r.
nadane zostały Bielawie prawa miejskie.
Po II wojnie światowej Bielawa, jak i cały Dolny Śląsk została przyłączona do terytorium Polski. 23.06.1945 r. powołano pierwszego polskiego burmistrza. Obecnie Bielawa to samodzielna gmina miejska
wchodząca w skład powiatu dzierżoniowskiego.
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Bielawa – město na celý rok

Bielawa

Největší předností Bielawy je její poloha na úpatí nejstarších
hor Evropy – Sovích hor.
Čtyři hlavní turistické stezky, které procházejí mj. osmi tisíci
hektarů Chráněné krajinné oblasti Soví hory, mnoho lyžařských
vleků a cyklostezek, to vše najdete na území, které je velmi
atraktivní nejen pro pokročilé, ale také pro začínající turisty.

Bielawa’s main asset is its location at the foot of the oldest
mountain range in Europe – the Sowie Mountains. Four main
tourist trails that run across eight thousand hectares of the
Scenic Park of the Sowie Mountains, numerous ski lifts and
cycling paths constitute an area extremely attractive to tourists,
both advanced and beginners.

Předpokládá se, že název Bielawa vznikl ze slovanského
názvu potoka (biela, bílá – biała). První doložená zmínka
o Bielawě pochází z roku 1288. Událostí, kterou se Bielawa
zapsala do učebnic dějepisu byla krvavě potlačená vzpoura
tkalců v r. 1844, popsaná laureátem Nobelovy ceny Gerhartem
Hauptmanem. Rozvoj Bielawy byl úzce spjat s tkalcovstvím.
Počátky tohoto průmyslu v Bielawě sahají do 18. stol., kdy
vznikly první manufaktury.

It is believed that the name Bielawa comes from the Slavic
name for a stream (biela, bila – white). First documented
mention of Bielawa comes from 1288. The event that secured
Bielawa’s place in the history books was the rebellion
of weavers which was bloodily put down in 1844, later mentioned by the Noble prize-winner Gerhart Hauptman. The
development of Bielawa was strictly connected to weaving,
the beginnings of this industry in Bielawa go back as far as
18th century when first manufactories were being created.

Rozmach továren a s nimi spojené výstavby v 19. století
vyvolal značný růst počtu obyvatel pracujících v průmyslu.
Díky tomu Bielawa obdržela v roce 1924 městská práva.
Po 2. světové válce byla Bielawa spolu s celým Dolním
Slezském připojena k území Polska. 23.06.1945 byl jmenován
první polský starosta. Nyní je Bielawa samostatnou městskou
obcí, která je součástí dzierżoniowského okresu.
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an all-year round city

The 19th century expansion of factories and accompanying
buildings led to a significant increase in the numbers of
industry workers. In consequence, in 1924 Bielawa was awarded
city rights. After World War II Bielawa, together with entire
Lower Silesia was incorporated into the territory of Poland
and on 23 June 1945 the first Polish mayor was appointed. At
present Bielawa is an independent municipality within the
Dzierżoniów County.

Bielawa

od wielu lat podejmuje starania
aby stać się modelowym miastem
ekologicznym. Głównym celem tej idei
jest edukacja i kształtowanie świadomości
ekologicznej mieszkańców oraz inwestycje
pro-ekologiczne. Jednym z kierunków
działań jest realizowane na wszystkich
poziomach kształcenie ekologiczne.
W 1999 roku we współpracy z partnerskim
miastem Lingen, Niemiecką Fundacją
Ochrony Środowiska DBU i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Ekologicznej
IGU, Przedszkole Publiczne nr 1 przekształcono w Przedszkole Ekologiczne.

edukacyjnych przedsięwzięć, znaczący – bo
wynoszący prawie 600 tys. zł – wkład wniosła
fundacja DBU.

W roku 2006 zrealizowany został projekt
pt. „Ekologiczne zagospodarowanie OWW
Sudety”.

W momencie, gdy funkcjonowało już
ekologiczne kształcenie na poziomie
przedszkolnym i ponadgimnazjalnym, naturalnym było wprowadzenie go do szkoły
podstawowej i gimnazjum. Tak też się stało.
Od września2006 r. w ekologiczne placówki
przekształcono Szkołę Podstawową nr 7
i Gimnazjum nr 3.

W prace na terenie OWW Sudety zaangażowane były bielawskie dzieci i młodzież,
ich nauczyciele i rodzice, a także młodzież
z partnerskiego miasta Lingen.

Z kolei od 2001 r. na bazie Zespołu Szkół
Zawodowych w Bielawie rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce i Europie Środkowo
– Wschodniej Szkoła Słoneczna.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł prawie
630 tys. zł, z czego 294 tys. otrzymano
z fundacji DBU.

Starania władz miasta oraz zaangażowanie
mieszkańców w działania pro-ekologiczne,
docenione zostały również przez Senat Politechniki Wrocławskiej, który w grudniu 2007 r.
podjął uchwałę o utworzeniu w Bielawie
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego,
kształcącego specjalistów w zakresie energii
odnawialnej. Uroczysta inauguracja edukacji
ekologicznej na poziomie akademickim miała
miejsce 9 października 2009 r.

Kolejnym etapem rozwoju edukacji ekologicznej w Bielawie było utworzenie w 2002 r.
na bazie Szkoły Słonecznej, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.
Podobnie jak w przypadku innych

Władze Bielawy wraz z niemieckimi partnerami dbają również o to, by mieszkańcy mogli
w praktyce poznać zalety życia w zgodzie
z naturą. Mają temu służyć akcje społeczne
oraz inwestycje infrastrukturalne.
Dotychczasowe działania Bielawy w zakresie
ekologii zostały przez niemieckich partnerów ocenione pozytywnie, stąd
też zapadła decyzja o przyznaniu
dofinansowania
do kolejnych projektów
ekologicznych.

Kolejnym
ekologicznym
projektem
realizowanym w Bielawie, jest Szkoła Leśna.
Pierwszy etap – dofinansowany także przez
DBU – został wykonany w latach 2008 – 2009
i polegał na budowie terenowego ośrodka
badawczego dla dzieci i młodzieży.
Patronat nad projektem Szkoły Leśnej
w Bielawie objęło Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce. Uroczyste otwarcie tej
placówki nastąpiło we wrześniu 2010 r.
Obecnie Gmina Bielawa prowadzi również
starania zmierzające do adaptacji zabytkowej
stacji pomp na Interaktywne Centrum
Poszanowania Energii oraz budowy miejskiej
kotłowni na biomasę.
Bielawa może pochwalić się nie tylko
ekologiczną edukacją i ekologicznymi
inwestycjami, lecz także akcjami społecznymi
takimi jak: sprzątanie świata, dni inteligentnej
energii, selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Wszystkie
podejmowane
działania
przynoszą nie tylko doraźne korzyści, lecz
także i długofalowe. Z pewnością bowiem
dla dzieci, które od początku swojej edukacji
mają do czynienia z ekologią, dbałość o środowisko pozostanie naturalnym odruchem.
Z drugiej strony wiedza o możliwościach
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
czy właściwym postępowaniu z odpadami
spowoduje, że w przyszłości poprawią się
warunki życia mieszkańców, a środowisko
będzie bardziej czyste i mniej zdegradowane.
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Ekologie
Bielawa sází již mnoho let na péči
o životní prostředí a ekologickou výchovu.
Budováním pocitu odpovědnosti za
přírodu u obyvatel a realizací příslušných
investic Bielawa důsledně usiluje o to, aby
se stala „Vzorovým ekologickým městem”.
Všechno začalo v roce 1999 transformací
Veřejné mateřské školy č. 1 na Ekologickou
mateřskou školu. Bylo to možné díky
spolupráci Bielawy s partnerským městem
Lingen, Německou spolkovou nadací
pro životní prostředí DBU a Mezinárodní
společností pro ekologickou výchovu IGU.
V rámci společných aktivit vznikly v areálu
mateřské školy kopce, údolí, písečná kamenná řeka a jiná místa atraktivní pro děti.
Navíc byly do programu předškolní výuky
zařazena témata související s ekologií. Od
tohoto okamžiku děti poznávaly přírodu
nejen teoreticky, ale také v blízkém
kontaktu s přírodou.
Dalším krokem v rozvoji ekologie v našem
městě bylo zřízení první „Sluneční školy”
v Polsku a zároveň ve střední a východní
Evropě. Novátorské vzdělávací zařízení
zahájilo činnost v rámci Integrované školy
v roce 2001.
Přesně o rok později byla „Sluneční škola”
transformována na Centrum obnovitelných zdrojů energie, které působí dodnes.
V okamžiku, kdy již fungovala ekologická
výchova na předškolní a středoškolské
úrovni, bylo přirozené, že tato výchova byla
zavedena také na prvním a druhém stupni
základních škol. Tak se také stalo. Od září
roku 2006 se ekologickými zařízeními stala
také Základní škola I. stupně č. 7 a Základní
škola II. stupně č. 3.
Úsilí městských orgánů a zapojení
obyvatel do proekologických aktivit
byly oceněny mj. Senátem Vratislavské
polytechniky, který v prosinci 2007
přijal usnesení o zřízení Detašovaného
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vzdělávacího střediska v Bielawě, které vychovává specialisty v oboru obnovitelných
zdrojů energie. Slavnostní inaugurace
ekologického vzdělávání na akademické
úrovni se konala 9. října 2009.
Velmi rozmanité ekologické vzdělávání
podporují v Bielawě investice, důležité pro
toto odvětví. V roce 2006 byl uskutečněn
projekt „Ekologické využití Rekreačního
střediska Sudety”. Prací v rámci první etapy
investice - výstavba amfiteátru v areálu
rekreačního střediska – se účastnila mládež
z Bielawy a Lingenu, jejich učitelé a rodiče.
Důležitými body na bielawské mapě ekologických investic jsou také: Náměstí Elfů
vybudované v roce 2010 u Rekreačního
střediska Sudety a Lesní škola.
Zvláštní pozornost si zaslouží Lesní škola –
vzdělávací zařízení, kde mohou nejmladší
obyvatelé Bielawy získávat ekologické
vědomosti inovativním způsobem. Škola,
nad kterou převzala patronát Delegace
Evropské Komise v Polsku, vznikla za účasti
Německé spolkové nadace pro životní
prostředí DBU.

V současnosti Obec Bielawa usiluje
o adaptaci objektu památkové přečerpávací stanice na Interaktivní centrum úspory
energie a výstavbu městské kotelny
na biomasu.

Ecology
For many years Bielawa has supported
environmental education and respect for
the natural environment. By promoting the
sense of responsibility for nature among
its citizens and completing appropriate investments Bielawa has consistently aimed
at becoming a “model eco-friendly city.”
Everything started in 1999 with transformation of a Public Kindergarten No. 1
into an Eco-friendly Kindergarten. It was
possible thanks to cooperation between
Bielawa and its partner city Lingen,
German Environmental Foundation DBU
and IGU, an international association for
environmental education. Thanks to joint
actions hills, valleys and a sand-rock river
as well as other attractions for the children
were created in the kindergarten grounds
and subjects related to ecology were introduced into the kindergarten’s curriculum.
This resulted in children learning about the
nature not only in theory but also in close
contact with it.
The next step in the development of
environmental awareness in our city was
the creation of the “Sun School”, first in
Poland and Central Eastern Europe. This
innovative educational post opened
in a School Complex in 2001.

eco-friendly actions were appreciated
by the Senate of the Wrocław University
of Technology which in December 2007
passed a resolution to open its Regional
Branch in Bielawa training renewable
energy specialists. The inauguration
of environmental education at academic
level took place on 9 October 2009.
A very diversified environmental education in Bielawa is supported by appropriate
investments. In 2006 a project entitled “Environmental development of the Holiday
Centre Sudety” was realised. In the first
stage of the investment, i.e. construction
of an amphitheatre in the grounds of the
Holiday Centre, participated the young
people from Bielawa and Lingen as well
as their teachers and parents.

of Bielawa to learn about the natural
environment and ecology in an innovative
way. The school under the patronage
of the Representation of the European
Commission in Poland was created with
the help of the German Environmental
Foundation DBU.
At present the Bielawa Municipality makes
efforts to adapt the historical pump station
for an Interactive Centre of Respect for
Energy and construction of a city biomass
boiler room.

Another important element on Bielawa’s
map of environmental investment is Plac
Elficki built in 2010 in the grounds of the
Holiday Centre, as well as the Forest School.
The latter is a worth noticing educational
post which enables the youngest citizens

A year later the “Sun School” was
transformed into a Centre for Renewable
Energy Sources that operates until today.
Once environmental education at kindergarten and secondary school level was
in place a natural step was to introduce
it at primary and middle schools. Since
September 2006 Primary School No. 7 and
Middle School No. 3 were transformed into
environmental posts.
The attempts of the city authorities
to involve the citizens in various
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Bielawa - dolina biznesu
Bielawa to ambitne i pełne pomysłów miasto. Dynamicznie zmieniamy jego
oblicze – z miasta przemysłu włókienniczego na miasto, którego siłą jest
zróżnicowana przedsiębiorczość.

Bielawa cały czas stara się przyciągać
do siebie zewnętrznych inwestorów,
ponieważ posiada idealne tereny dla małych, średnich i dużych firm. Potencjalny inwestor ma więc do dyspozycji m.in. tereny
objęte Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej przy ulicy Grunwaldzkiej. Co ważne na obszarze położonym
wewnątrz nowej części obwodnicy (Aleja
Jana Pawła II), realizujemy koncepcję
Bielawskiego
Parku
Przemysłowego.
Uzupełnienie dla strefy ekonomicznej
i parku przemysłowego stanowi Inkubator
Przedsiębiorczości (ul. Wolności 24), który
jest świetnym rozwiązaniem dla osób,
które myślą o założeniu biznesu, a nie
dysponują własnym lokalem i znacznym
budżetem. Z pewnością już niedługo
będzie to prężnie działający ośrodek, który
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spowoduje większe ożywienie i rozwój
Bielawy pod kątem gospodarczym.
Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje
się zainwestować w Bielawie może liczyć
na otwartość władz miasta, dogodne
warunki, ale przede wszystkim na szeroką
gamę ulg w podatkach.
To właśnie dlatego w ostatnich latach zaufał nam duży koreański koncern ACE RICO
POLAND, który zainwestował w mieście
ponad 60 milionów złotych i zatrudnił
kilkaset osób. Przedsiębiorstwo jest producentem podstaw do telewizorów m.in. dla
LG, SONY, czy DELL.
Dowodem na to, że Bielawa jest
świetnym miejscem na długofalowy
biznes jest LINCOLN ELECTRIC „BESTER”,
reprezentujący przemysł elektrotechniczny. Jest to firma z ogromnymi

tradycjami, która od 1946 roku produkuje
w naszym mieście spawarki, prostowniki
oraz inne urządzenia spawalnicze.
Równie nowoczesnym i korzystającym
z najnowszych technologii przedsiębiorstwem, jest producent opraw okularowych
LIW-LEVANT. Rodzima firma jest uznaną
w Europie marką, która od kilkunastu
lat konkuruje z najbardziej znanymi producentami z branży okularowej.
Oprócz dużych firm, w Bielawie funkcjonuje ponad 2000 mniejszych przedsiębiorców, którzy zatrudniają od kilku
do kilkunastu pracowników. Reprezentują
oni przede wszystkim handel i szeroko
pojęte usługi. Bielawa jest więc otwarta
na wszelkie pomysły oraz nowatorskie
rozwiązania. Zachęcamy wszystkich
do inwestowania w Bielawie, gwarantując
wszelką pomoc i wsparcie władz miasta.

Bielawa – údolí plné podnikání
Bielawa je ambiciózní město plné nápadů. Dynamicky měníme
jeho tvář – z města textilního průmyslu na město, jehož silou je
podnikání v různých oborech.

Bielawa se po celou dobu snaží
přitáhnout vnější investory, protože
vlastní ideální pozemky pro malé, střední
a velké firmy. Potenciální investor má
tedy k dispozici mj. pozemky spadající do
Podzóny Valbřišské speciální ekonomické
zóny v Grunwaldzké ulici. Důležité je, že na
území ležícím mezi novou částí silničního
obchvatu (Aleja Jana Pawła II.), realizujeme
koncepci Bielawského průmyslového
parku. Doplněním ekonomické zóny a
průmyslového parku je Podnikatelský
inkubátor (ul. Wolności 24), který je
výborným řešením pro osoby, které
uvažují o založení firmy, avšak nemají
k dispozici vlastní prostory a dostatek
finančních prostředků. Nepochybně se z
něj brzy stane pružně působící centrum,
které podnítí větší oživení a další rozvoj
Bielawy z ekonomického hlediska.

Každý podnikatel, který se rozhodne
pro investici v Bielawě, může počítat s
otevřeností městských orgánů, příznivými
podmínkami, ale především s širokými
možnostmi daňových úlev.
Právě proto nám v posledních letech dal
svou důvěru velký korejský koncern ACE
RICO POLAND, který ve městě investovat
více než 60 milionů polských zlotých
a zaměstnal několik set osob. Podnik je výrobcem podstavců pro televizní přijímače,
mj. LG, SONY nebo DELL.
Důkazem toho, že Bielawa výborným
místem pro dlouhodobé podnikání,
je LINCOLN ELECTRIC „BESTER”, který
zastupuje elektrotechnický průmysl. Je to
firma s velkou tradicí, která v našem městě
vyrábí od roku 1946 svařovací stroje,
usměrňovače a jiná svařovací zařízení.

Stejně moderní firmou, která využívá
nejmodernější technologie, je výrobce
brýlových obrub LIW-LEVANT. Domácí
firma je značkou uznávanou v Evropě,
která již více než deset let soutěží na trhu
s nejznámějšími výrobci v daném odvětví.
Kromě velkých firem působí v Bielawě
více než 2000 menších podnikatelů, kteří
zaměstnávají od několika do dvaceti
zaměstnanců. Zabývají se především
obchodem a široce pojatými službami.
Bielawa je tedy otevřena všem nápadům
a novátorským řešením. Zveme všechny,
aby investovali v Bielawě, a zaručujeme
jim veškerou pomoc a podporu městských
orgánů.
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Bielawa – a business valley
Bielawa is an ambitious and inventive city that keeps changing its face
– from a weaving industry city to a city whose strength lies in diversified
entrepreneurship.
Bielawa continuously strives to attract
external investors since its offer is ideal
for small, medium and large businesses.
For example, a potential investor has at
its disposal the areas within the subzone
of the Wałbrzych Special Economic
Zone at Grunwaldzka St. as well as the Industrial Park located within the new part
of the bypass (Aleja Jana Pawła II). The
Business Incubator (24, Wolności St.) is an
addition to the above as a great solution
for persons who think about setting up
a business but do not have their own
premises nor a significant budget. Surely
soon enough it will become a dynamic
centre leading to even greater economic
revival and development of Bielawa.
Every entrepreneur that will decide
to invest in Bielawa may count on the
openness of the city authorities, good
terms and in the first place a wide range
of tax reliefs.
For that reason in recent years a large
Korean concern ACE RICO POLAND
invested in the city over PLN 60 million
employing a few hundred persons. The
company manufactures bases for TV
sets for such companies as LG, SONY and
DELL.
The fact that Bielawa is a great place for
long-term business is proven by LINCOLN
ELECTRIC “BESTER” from the electrical engineering sector. This company of a long
standing has been producing welders,
rectifiers and other welding equipment in
our city since 1946.
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Another modern and technologically
advanced company is the glasses rims
manufacturer, LIW-LEVANT. It is a Polish
brand recognised in Europe which for
over ten years has competed with the
best known manufacturers from the
glasses sector.
Apart from large companies there are
over 2000 smaller businesses in Bielawa
which employ from a few to several hundred persons. These companies represent
mainly trade and service sectors. Bielawa
is open to all ideas and innovative
solutions. We encourage everybody to
invest in Bielawa and we guarantee help
and support of the city authorities.

ZABYTKI

Památky

Monuments

Kościół katolicki pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

Katolický kostel Nanebevzetí Panny
Marie

The Catholic Church of the Assumption

Pierwsze informacje o kościele pochodzą
z roku 1288. Kościół był budowlą jednonawową, w swej przedniej części sklepioną.
Pierwotnie posiadał trzy ołtarze, ale do
XVII w. zachował się tylko główny z figurą
Matki Boskiej. Ponieważ kościół groził
zawaleniem, w roku 1866 został rozebrany.
Uroczyste położenie kamienia węgielnego
pod nowy kościół, zaprojektowany przez
A. Langera z Wrocławia, nastąpiło 14
kwietnia 1868 r., a budowę zakończono
15 listopada 1876. Kościół posiada trzy
dzwony, którym nadano imiona: Jan
Paweł II, Henryk i Franciszek oraz zegar
upamiętniający Rok Wielkiego Jubileuszu
Chrześcijaństwa. We wrześniu w kościele
odbywają się koncerty w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia
Cantans.

První zprávy o kostele pocházejí z r. 1288.
Kostel byl jednolodní stavbou s klenbou
v přední části. Původně měl tři oltáře, ale
do 17. stol. se dochoval pouze hlavní oltář
se sochou Panny Marie. Protože hrozilo
zřícení kostela, došlo v roce 1866 k jeho
demolici. Slavnostní položení základního
kamene nového kostela, který navrhl
A. Langer z Vratislavi, se uskutečnilo
14. dubna 1868 a stavba byla dokončena
15. listopadu 1876. Kostel má tři zvony,
které se jmenují Jan Pavel II., Henryk a
František, a hodiny, které připomínají
rok velkého křesťanského výročí. V září
se v kostele konají koncerty v rámci
Mezinárodního festivalu Wratislavia
Cantans.

The first information about the church
comes from 1288. The church was a singlenave building with its front part vaulted.
Initially, it had three altars, but by the
17th century only the main altar with the
statue of the Mother of God had survived.
Because the church was in danger of
collapsing, it was demolished in 1866. The
ceremonial laying of the foundation stone
for the new church, designed by A. Langer
from Wrocław, took place on April 14th,
1868, and the construction was finished
on November 15th, 1876. The church has
three bells which were given the following
names: John Paul II, Henry and Francis, and
a clock commemorating the Great Jubilee
of Christianity. In September the church
hosts concerts as part of the Wratislavia
Cantans International Festival.
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Wieża widokowa neogotyckiego kościoła katolickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Wieża jest trzecią co do wysokości zabytkowych wież sakralnych w Polsce i liczy sobie 101
m. Na jej szczyt prowadzi ponad 300 schodów. Do dyspozycji turystów przygotowano
cztery tarasy widokowe z urządzeniami teleoptycznymi oraz tablicami informacyjnymi na
temat historii wieży oraz kościoła. Z wieży można dostrzec panoramę Gór Sowich, Wzgórz
Bielawskich, a nawet Masywu Ślęży. Dla potrzeb ruchu turystycznego wieża dostosowana
została w roku 2007, dzięki środkom pozyskanym ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego. Prace modernizacyjne
docenione zostały przez jurorów Ogólnopolskiego Konkursu „MODRENIZACJA ROKU
2007”, którzy przyznali bielawskiej wieży kościelnej nagrodę główną w kategorii „Obiekty
Sakralne”. Bilety wejściowe na wieżę są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej.
W okresie wakacyjnym rozgrywany jest bieg na wieżę kościelną.

Vyhlídková věž novogotického katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie
Věž je třetí nejvyšší historickou sakrální věží v Polsku a měří 101 m. Na její vrchol vede
více než 300 schodů. Pro turisty jsou připraveny čtyři vyhlídkové terasy s teleskopy
a informačními tabulemi, na kterých jsou údaje o historii věže a kostela. Z věže lze vidět
panoráma Sovích hor, pohoří Wzgórza Bielawskie a dokonce Masiv Ślęży. Pro potřeby
turistů byla věž upravena v roce 2007, a to díky prostředkům získaným z Integrovaného
operačního programu regionálního rozvoje Dolnoslezského vojvodství. Provedená
modernizace byla oceněna porotci v celopolské soutěži „MODERNIZACE ROKU 2007“, v níž
udělili bielawské kostelní věži hlavní cenu v kategorii „Sakrální objekty“. Vstupenky lze
zakoupit v turistickém a informačním centru. V době prázdnin se koná běh na kostelní věž.

Viewing tower of the neo-Gothic Catholic Church of the Assumption
The 101-metre high tower is the third highest historic sacred tower in Poland. 300 stairs
lead to its top. There are four observation decks prepared for tourists, with teleoptical
equipment and information boards giving the history of the tower and the church. From
the tower you can see a panorama of the Góry Sowie mountains, the Wzgórza Bielawskie
hills, and even the Masyw Ślęża massif. The tower was adapted to tourist traffic needs
in 2007 thanks to funds obtained from the Integrated Operational Programme for the
Regional Development of the Dolnośląskie Voivodeship. The modernisation works were
praised by the jury of the “MODERNISATION OF THE YEAR 2007” National Competition; the
church tower in Bielawa won the main prize in the category: “Sacred buildings”. Admission
tickets to the tower are available at the Tourist Information Centre. During the summer
holidays there is a race to the church tower.
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Kościół katolicki pw. Bożego Ciała
Dawny kościół ewangelicki, zbudowany w 1743 r. Na początku
był bardzo prosty i skromny, bez wieży, dzwonów i organów.
Wieże dobudowano dopiero w 100 rocznicę powstania
świątyni. Ze względu na zły stan techniczny kościół został
zrekonstruowany w latach 1878 – 1880. Na zewnętrznym
gzymsie umieszczono wyobrażenia różnych zwierząt,
mających obrazować psalm 148. We wnętrzu zwracają uwagę
niezwykle kunsztowna konstrukcja drewnianego stropu oraz
obszerne dwukondygnacyjne balkony dla wiernych.
W kościele znajdują się organy z 1754 r.

Katolický kostel Božího těla
Původně evangelický kostel vybudovaný v r. 1743. Na počátku
byl tento kostel velmi jednoduchý a skromný, bez věže, zvonů
a varhan. Věž byla dostavěna teprve u příležitosti stého výročí
jeho vzniku. Kvůli ke špatnému technickému stavu kostela
došlo v letech 1878–1880 k jeho rekonstrukci. Na venkovní
římse jsou znázorněny podoby různých zvířat majících připodobňovat žalm 148. V interiéru kostela jsou velice zajímavá,
mistrovsky provedená konstrukce dřevěného stropu a velké
dvoupodlažní balkóny pro věřící. V kostele se nacházejí
varhany z r. 1754.

Corpus Christi’s Catholic Church
Former Evangelical church was built in 1743. At the beginning
it was a very simple and meager building with neither tower,
bells nor organ. The tower was not built until the 100th anniversary of the church. Because of its bad technical conditions
it was renovated between 1878 and 1880. On the outer wall
of the church you can see pictures of different animals which
were intended to depict psalm 148. Inside your attention
should be attracted by the artistic wooden construction of
the ceiling and spacious two-level balconies for prayers. In the
church there is also organ which was fitted there in 1754.
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Kościół katolicki pw. Świętego Ducha

Katolický kostel sv. Ducha

Holy Spirit’s Catholic Church

Najmniejszy z trzech kościołów w Bielawie.
Jego budowę rozpoczęto 28 września
1928r., a zakończono po upływie
14 miesięcy. Projektantem i wykonawcą
budowli był bielawski przedsiębiorca Emil
Werler. Swą formą architektoniczną obiekt
łączył dostojeństwo świątyni z nowoczesnością ówczesnych rozwiązań. Kościół
posiada niewielką wieżę z dzwonem.

Nejmenší ze tří kostelů v Bielawě, jehož
stavba byla zahájena 28. září 1928 a
dokončena po 14 měsících. Projektantem
a realizátorem stavby byl bielawský
podnikatel Emil Werler. Architektonická
podoba objektu v sobě spojuje důstojnost
svatostánku s moderností tehdejších
stavebních řešení. Kostel má malou věž se
zvonem.

The smallest of the three churches in
Bielawa. The construction of the church
was started on the 28th of September
1928, and was finished after 14 months. Its
designer and builder was a businessman
from Bielawa Emil Werler. In its architectural structure it combines the dignity of
a temple with modernity of techniques
of that time. The church has a small tower
with a bell.
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Willa Dierigów ul. Piastowska 23
Pierwotnie budynek zamieszkiwał Friedrich Dierig junior,
właściciel zakładu włókienniczego „Christian Dierig A.G.”.
Obecnie w pięknie odrestaurowanej budowli znajduje się
„Pałac Bielawa”
Dierigova vila, ul. Piastowska 23
Původně tuto budovu obýval Friedrich Dierig junior, majitel
textilního závodu „Christian Dierig A.G.“. Nyní je v této pěkně
restaurované vile „Pałac Bielawa“.
The Dierig Family Villa, ul. Piastowska 23
The initial resident of the building was Friedrich Dierig junior,
the owner of the “Christian Dierig A.G.” textile manufacturing
business. The beautifully renovated building currently houses
the Pałac Bielawa.

15

ZABYTKI

16

Památky

Monuments

Willa Dierigów ul. Korczaka 4

Dierigova vila, ul. Korczaka 4

The Dierig Family Villa, ul. Korczaka 4

Wybudowana w 1901 roku willa
dr. Wolfganga Dieriga. Obecnie w przepięknie odrestaurowanej willi funkcjonuje
„Hotel Dębowy” z restauracją.

Vila dr. Wolfganga Dieriga byla
vybudována v roce 1901. V současnosti je
v této překrásně renovované vile „Hotel
Dębowy“ s restaurací.

Dr Wolfgang Dierig’s villa, built in 1901.
Currently the beautifully renovated
villa houses the Dębowy Hotel with
restaurant.
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Fontanna z Sową
Symbol Bielawy, usytuowany w samym sercu miasta. Pomnik posadowiony jest
na 5-metrowej, kamiennej kolumnie, w której wyrzeźbiono 9 figurek ludzi trzymających sowę. Z kolei sowa z lewej strony trzyma herb Bielawy. U podnóża pomnika
znajduje się kamienna fontanna.
Fontána se sovou
Symbol Bielawy, který se nachází v samém srdci města. Pomník je tvořen pětimetrovým sloupem, v němž je vytesáno 9 lidských postav držících sovu. Sova navíc
třímá na levé straně znak Bielawy. U paty pomníku je kamenná fontána.

The Statue of the Owl
It is situated in the centre of Bielawa in Wolności Square. The statue is situated on
a five-meter-high stone column on which shapes of nine people who are holding
the owl (the symbol of the town) are sculptured. On its left side the owl is holding
the crest of the town. At the foot of the statue there is a stone fountain.
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Barokowe domy i wille

Barokní domy a vily

Baroque houses and villas
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Willa Wilhelma Mittelstaedta,
ul. Korczaka

Vila Wilhelma Mittelstaedta,
ul. Korczaka

Wilhelm Mittelstaedt’s Villa,
ul. Korczaka

Budowla wzniesiona w latach 1900 – 1901.
Od 1903 r. zamieszkała przez Wilhelma
Mittelstaedta, jego żonę – Kathe Eichhorst
oraz trójkę ich dzieci. Obecnie obiekt
prywatny.

Budova
vystavěná
v
letech
1900–1901, v níž od r. 1903 bydleli Wilhelm
Mittelstaedt, jeho manželka Kathe
Eichhorstová a jejich tři děti. V současné
době je objekt v soukromém vlastnictví.

The building was erected between 1900
and 1901. From 1903 Wilhelm Mittelstaedt,
his wife Kathe Eichhorst and their three
children lived in the villa. Now the building
is a private property.
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Pałac Sandreckich

Palác Sandreckich

The Sandreckis’ Palace

Jego budowę rozpoczęli bracia Wolf
i Heinrich Seidlitz von Schönefeld w 1598 r.
Budowla wzniesiona w duchu późnego renesansu o charakterze dworu obronnego
przetrwała w swych pierwotnych kształtach do roku 1737, kiedy to pałac uległ
klęsce pożaru. Odbudowany został dwa
lata później, zachowując dużo elementów
pierwowzoru. Masywna budowla, stanowi
najcenniejszy zabytek bielawskiej architektury. W chwili obecnej obiekt można
podziwiać jedynie z zewnątrz, ponieważ
stanowi on siedzibę ośrodka wychowania
specjalnego.

Stavbu paláce zahájili bratři Wolf a Heinrich
Seidlitzovi von Schönefeld v r. 1598
ve stylu pozdní renesance. Objekt měl charakter opevněného sídla a ve své původní
podobě přetrval až do roku 1737, kdy
jej zničil požár. Palác byl obnoven o dva
roky později a zachoval si mnoho prvků
z původní stavby. Tato masivní budova
je nejcennější památkou bielawské
architektury. V současné době lze palác
obdivovat pouze zvenčí, protože v něm
sídlí centrum zvláštní výchovy.

Its construction was begun by two
brothers Wolf and Heinrich Siedlitz von
Shönefeld in 1598 the building in the late
Renaissance style with the features of a
defense mansion survived in its original
form until 1737 when the palace was
completely destroyed in the fire. It was
reconstructed two years later remaining
many of its original characteristics. The
massive and characteristic because of the
thickness of its walls building appears
to be the most valuable architectural
monument in Bielawa.
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Krzyże pojednania

Smírčí kříže

The penitential crosses

Nazwa
pochodzi
od
łacińskiego
"compositio", które oznacza "pojednanie,
pogodzenie się". Są to pomniki średniowiecznego prawa, kamienne symbole
dawnych tragedii, ludzkich krzywd
i niepotrzebnych śmierci, ustawiane
jako
świadectwo
zadośćuczynienia
i pojednanie dwóch zwaśnionych stron.
Na krzyżach widnieją wyżłobione dłutem
wizerunki miecza, noża, topora lub
innych narzędzi, przy użyciu których
dokonana została zbrodnia. Większość
krzyży pokutnych pochodzi z XV wieku.
W Bielawie znajdują się 2 krzyże pokutne
ustawione przy ul. Waryńskiego 27 oraz
przy ul. Wolności 130.

Název pochází z latinského slova „compositio“, jež znamená „smíření, usmíření“.
Jde o pozůstatky středověkého práva,
kamenné symboly dávných tragédií,
lidských křivd a zbytečných úmrtí,
které byly budovány jako svědectví
o zadostiučinění a usmíření dvou
znepřátelených stran. Na křížích jsou
dlátem vytesány meče, nože, sekery nebo
jiné nástroje, jejichž pomocí byl zločin
spáchán. Většina smírčích křížů pochází
z 15. století. V Bielawě se nacházejí 2
smírčí kříže, a to na ul. Waryńskiego 27
a na ul. Wolności 130.

Their Polish name: ‘reconciliation crosses’
comes from the Latin word “compositio”,
which means “composition, agreement”.
They are monuments to the Medieval
law and stone symbols of past tragedies,
injustice and needless victims. The crosses
were set up as evidence of compensation
and reconciliation between two feuding
parties. The crosses depict a sword, a knife,
an axe or other to ols grooved in the stone
which were used to commit the crimes.
The majority of the crosses come from the
15th century. In Bielawa there are two such
crosses situated at 27 Waryńskiego Street
and at 130 Wolności Street.
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Worth seeing
Krzyż Milenijny na „Wzgórzu Pojednania”
Powstał w roku 2000. Droga do krzyża
prowadzi ścieżką spacerową, obok stawu
potocznie nazywanego „Cegielnią”.
Na wzgórzu znajdują się ławeczki,
na których można odpocząć i podziwiać
piękno bielawskiej przyrody.

Kříž milénia na kopci „Wzgórze Pojednania“ (Hora smíření)
Kříž byl vybudován v roce 2000. Cesta
ke kříži vede procházkovou trasou
kolem rybníka, který místní lidé nazývají
„Cegielnią“ (Cihelna). Na kopci jsou
lavičky, na nichž si lze odpočinout, a je
odtud nádherný výhled na krásy Bielawy
a okolí.

The Millennium Cross on the Wzgórze
Pojednania Hill
Built in 2000. The way to the cross runs
along a walking path and passes by
the pond popularly called ‘Cegielnia’
(‘Brickyard’). On the hill are benches for
resting and enjoying the beautiful natural
surroundings of the Bielawa region.
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Park Miejski
Założony przez rodzinę Sandreckich w latach
30 XX w., początkowo zasilany wodami kanału
młyńskiego, funkcjonował tu basen oraz staw
gondolowy. Obecnie park pełni funkcję rekreacyjną, liczne alejki spacerowe i rowerowe,
skatepark, staw z fontanną i bogaty drzewostan z wieloma pomnikami przyrody stanowią
miejsce odpoczynku dla turystów.

Městský park
Park založila rodina Sandreckich ve 30. letech
20. stol. Původně byl park napájen vodou
z mlýnského kanálu a fungovaly zde bazén
a rybník, určený k projížďkám na loďkách.
V současnosti má park rekreační funkci a vybízí
k procházkám i k projížďkám na kole, jsou
v něm skatepark, rybník s fontánou a bohatý
porost stromů a dřevin, z nichž celá řada
patří mezi přírodní památky. Odpočinek zde
nacházejí rovněž turisté a návštěvníci města.

The Town Park
Established by the Sandrecki family in the
1930s. Initially supplied with water from the
Kanał Młyński canal; a swimming pool and
a gondola park functioned here in the past.
It currently serves a recreational function;
its numerous walking and cycling lanes,
skatepark, pond with a fountain and a rich
tree stand with many relics of nature make
the park a place of relaxation for tourists.
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Ośrodek Wypoczynkowy „Sudety”

Rekreační centrum „Sudety“

“Sudety” Holiday Centre
(OW “Sudety”)

Położony jest na zachodnich obrzeżach
miasta, nad 24-hektarowym zbiornikiem
wodnym. Można tu uprawiać różnego
rodzaju sporty wodne począwszy
od pływania, surfingu i żeglarstwa,
a skończywszy na wędkarstwie. W skład
bazy turystycznej OW "Sudety" wchodzą
obiekt noclegowy oraz pole biwakowe
z dobrze wyposażonym zapleczem
socjalno - sanitarnym, a także lokale gastronomiczne. Ośrodek posiada również
korty tenisowe, basen odkryty z 66 m zjeżdżalnią, boiska do piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki oraz amfiteatr. Na terenie
ośrodka odbywają się atrakcyjne imprezy
plenerowe m.in. Reggae Dub Festival oraz
Sudeckie Lato.

Centrum se nachází na západním okraji
města, u 24 hektarové vodní nádrže.
Nabízí možnost provozování různých
vodních sportů, od plavání přes surfing
a plachtění až po rybolov. V rekreačním
centru „Sudety“ je ubytovací objekt,
tábořiště s dobře vybaveným sociálním
zázemím a řada možností stravování
a občerstvení. V centru jsou rovněž tenisové kurty, venkovní bazén se skluzavkou
o délce 66 m, hřiště na fotbal, odbíjenou
a košíkovou a také amfiteátr. V areálu
rekreačního centra se konají atraktivní
akce pod širým nebem, např. Reggae Dub
Festival nebo Sudeckie Lato (Sudetské
léto).

Located on the western outskirts of the
town, at the 24-hectare lake. You can do
various water sports here, from swimming,
to surfing and sailing, to fishing. The
tourist base of the “Sudety” Holiday Centre
includes accommodation quarters and
a camp area with well equipped amenity
and hygiene facilities, as well as facilities
serving food and drink. The centre also has
tennis courts, an outdoor swimming pool
with a 66-metre slide, courts for football,
volleyball and basketball and an open-air
theatre. Numerous interesting outdoor
events take place in the centre, including
the Reggae Dub Festival and the Sudety
Summer.
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Góra Parkowa (455 m n.p.m.)

Góra Parkowa
(Parková hora) – 455 m n. m.

The Góra Parkowa Mountain
(455 m a.s.l.)

Usytuowana w samym sercu miasta
z wieżą widokową, z której podziwiać
można panoramę miasta i okolic. Na sam
szczyt prowadzą 3 szlaki spacerowe o zróżnicowanym stopniu trudności, po drodze
kilka miejsc do grillowania i odpoczynku.
Teren przystosowany do turystyki rowerowej i pieszej. W okresie zimowym na
zboczu góry funkcjonuje stok saneczkowy
i wyciąg narciarski (200m). Na pozostałym
obszarze Góry Parkowej znajduje się sieć
ścieżek spacerowych i rowerowych, które
przebiegają przez teren porośnięty lasem
mieszanym z przewagą świerku, lipy
i dębu.

Nachází se v samém srdci města a je na
ní vyhlídková věž, z níž lze obdivovat panoráma města i jeho okolí. Na vrchol vedou
3 vycházkové trasy s různým stupněm
obtížnosti, po cestě je několik míst, kde
je možno si odpočinout a grilovat. Terén
je vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku.
V zimním období jsou na úbočí hory
v provozu sáňkařská dráha a lyžařský vlek
(200 m). Kromě toho se na Parkové hoře
nachází síť vycházkových tras a cyklotras,
které vedou smíšenými lesními porosty
s převahou smrků, lip a dubů.

Located at the very heart of the town,
with a viewing tower from which you can
enjoy a panorama of the town and its
surroundings. There are 3 walking trails
leading to the summit; the trails have
various degrees of difficulty. On the way
are several barbeque and relaxation places.
The area is adapted to cycling and walking
tourism. A sledge slope and a ski lift (200
m) on the mountain side are open in the
winter. On the other part of Góra Parkowa
is a network of walking and cycling paths
running through an area covered with
a mixed forest with a predominance of
spruce, linden trees and oaks.
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Łysa Góra (365 m n.p.m.)
To bezleśne wzgórze majestatycznie wznoszące się nad wschodnią częścią miasta.
Roztacza się stąd przepiękna panorama Bielawy z widokiem na Góry Sowie. Razem
z pobliskimi szczytami Góry Żmij i Dzikowiec cieszy się dużym zainteresowaniem
miłośników sportów ekstremalnych tj. paralotniarstwa, motokrosu i kolarstwa
górskiego. Przed wojną z tej góry startowały szybowce.

Łysa Góra (Lysá hora) – 365 m n. m.
Tento nezalesněný majestátní kopec se tyčí nad východní částí města. Je odtud
nádherný výhled na panoráma Bielawy s pohořím Soví hory v pozadí. Spolu
s blízkými vrcholy Żmij a Dzikowiec je oblíbeným místem vyznavačů extrémních
sportů, tj. paraglidingu, motokrosu a horské cyklistiky. Před válkou z této hory
startovala bezmotorová letadla.

The Łysa Góra Mountain (365 m a.s.l.)
This is a woodless hill majestically overlooking the eastern part of the town. From
here you can enjoy the beautiful panorama of Bielawa, with a view of the Góry
Sowie mountains. The mountain is very popular with extreme sports enthusiasts
for paragliding, motocross and mountain cycling, as are the Góra Żmij and the
Dzikowiec mountains. Before the war, gliders used to take off from the mountain.

Kalenica (964 m n.p.m.)
Trzeci pod względem wysokości – po Wielkiej (1015 m n.p.m.)
i Małej Sowie (972 m n.p.m.) - pokryty rumowiskiem skalnym szczyt
w środkowej części Gór Sowich. Znajduje się na nim stalowa wieża
widokowa, z której można podziwiać panoramę Bielawy, Jugowa
i okolic. Na zboczach Kalenicy położony jest skarłowaciały las
bukowy – rezerwat „Bukowa Kalenica”.
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Kalenica (964 m n. m.)

Kalenica (964 m a.s.l.)

Po hoře Wielka Sowa (Velká sova), 1015 m n. m., a Mała Sowa
(Malá sova), 972 m n. m., třetí nejvyšší vrchol ve střední části Gór
Sowich (Sovích hor), pokrytý kamennou sutí. Na vrcholu je ocelová
vyhlídková věž, z níž lze vidět panoráma Bielawy, Jugowa a okolí.
Na úbočích hory Kalenica se nachází zakrnělý bukový porost –
rezervace „Bukowa Kalenica“.

Covered with rock debris, it is the third highest mountain, immediately after Wielka Sowa (1015 m a.s.l.) and Mała Sowa (972 m a.s.l.),
in the central part of the Góry Sowie mountains. There is a steel
viewing tower there from which you can enjoy a panoramic view
of Bielawa, Jugów and the surroundings. On the sides of Kalenica
is a dwarf beech wood – the “Bukowa Kalenica” reserve.
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Pływalnia miejska „Aquarius”
Posiada nieckę sportową, rekreacyjną, brodzik, jacuzzi, 73-metrową zjeżdżalnię
oraz Studio Odnowy Biologicznej. Basen oferuje także siłownię, zespół saun oraz
studio masażu. Aquarius prowadzi naukę pływania, kursy dla płetwonurków oraz
jest organizatorem imprez sportowych m.in. Mistrzostwa w Pływaniu w Kategorii
Masters, Mistrzostwa Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym. Przy pływalni
funkcjonuje Sekcja Pływania Synchronicznego. Informacje na temat cen biletów
oraz imprez okolicznościowych dostępne są na stronie www.aquariusport.pl

Městská plovárna „Aquarius“
Plovárna je vybavena brouzdalištěm, vířivkou, 73 metry dlouhou skluzavkou a dále
je zde také „Studio biologické obnovy Aquariusport“, v němž jsou posilovna,
několik saun a masážní studio. Na plovárně probíhají výuka plavání a kurzy pro
potápěče. Konají se zde sportovní akce, např. plavecká mistrovství v kategorii Masters a juniorská mistrovství v synchronizovaném plavání. Při plovárně působí oddíl
synchronizovaného plavání. Informace o cenách vstupného a o příležitostných
akcích lze najít na internetové stránce www.aquariusport.pl

“Aquarius” Town Baths
It has a paddling pool, jacuzzi, 73-metre slide and the Aquariusport Biological
Regeneration Studio, which includes a gym, a sauna complex and a massage studio.
The swimming centre provides swimming and diving courses and organizes sports
events, such as the Swimming Championship in the Masters Category and the
Female Sub Junior Synchronized Swimming Championship. There is a Synchronized
Swimming Section at the swimming centre. For information about ticket prices and
occasional events visit www.aquariusport.pl
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Skatepark
Jeden z najlepszych w Polsce, o wymiarach 44 x 17 m, z kilkunastoma przeszkodami o różnym stopniu trudności. Na skateparku
położonym tuż obok parku miejskiego, odbywa się ogólnopolski
festiwal deskorolkowy Lines of Bielawa.
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Skatepark

Skatepark

Jeden z nejlepších parků v Polsku, s výměrou 44 x 17 m, s několika
překážkami o různém stupni obtížnosti a večerním osvětlením.
Objekt se nachází u městského parku, směrem k ul. Wojska
Polskiego. V srpnu se zde koná celopolský skateboardový festival
Lines of Bielawa.

One of the best facilities of its kind in Poland, 44 x 17 m and a dozen
or so obstacles of various degrees of difficulty. Lit up in the evening
hours, it is situated in the Town Park, from the side of ul. Wojska
Polskiego. Every August the Polish skateboarding festival “Lines of
Bielawa” takes place here.
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LINES OF BIELAWA czyli największa deskorolkowa impreza
w Polsce, odbywa się właśnie na miejscowym skateparku. Każda
edycja przyciąga najlepszych zawodników oraz kilkuset fanów
deskorolki. Oprócz głównego skateparku zawodnicy mają do
dyspozycji treningowy streetpark oraz strzeżone i bezpłatne pole
kempingowe. Natomiast na wszystkich czekają ogromne emocje
i wspaniała atmosfera.

LINES OF BIELAWA aneb největší skateboardová akce v Polsku se
koná právě v místním skateparku. Každý ročník přitahuje nejlepší
závodníky a několik set fanoušků skateboardu. Kromě hlavního skateparku mají závodníci k dispozici tréninkový streetpark a hlídané
bezplatné veřejné tábořiště. Na všechny zde čekají ohromné zážitky
a výborná atmosféra.

LINES OF BIELAWA i.e. the biggest skating event in Poland takes
place at the local skate park. Each edition attracts the best
competitors and several hundreds of skateboard fans. Apart
from the main skate park the contestants have at their disposal
a street park for training as well as a guarded and free-of-charge
camping site. Tremendous emotions and great atmosphere are
guaranteed to all.
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MOTO SHOW BIELAWA je mezinárodní přehlídka motocyklových
kaskadérů s dlouholetou tradicí.
Akce se již mnoho let účastní kaskadéři evropského a světového
formátu. Přitahuje tisíce fanoušků extrémní jízdy na závodních
motocyklech.
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MOTO SHOW BIELAWA to międzynarodowy pokaz motocyklowych kaskaderów z ogromnymi tradycjami.
Impreza od lat gości europejskiego i światowego formatu kaskaderów oraz przyciąga tysiące entuzjastów ekstremalnej jazdy na
ścigaczach.

MOTO SHOW BIELAWA is an international show of motorcycle
stuntmen of a long standing. For years the event has hosted
European and world-class stuntmen and attracted thousands of
extreme bike driving fans.
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GRAND PRIX MTB - fantastyczne, dwudniowe zawody kolarstwa
górskiego, organizowane wspólnie z legendą polskiego sportu rowerowego Czesławem Langiem. Na Łysej Górze w Bielawie ścigają
się największe sławy MTB oraz zupełni amatorzy tego sportu.

GRAND PRIX MTB - fantastické, dvoudenní závody na horských
kolech, pořádané společně s legendou polského cyklistického
sportu, Czesławem Langem. Na Lysé hoře v Bielawě závodí největší
hvězdy MTB i naprostí amatéři tohoto sportu.

GRAND PRIX MTB is a fantastic, two-day-long mountain cycling
competition organised together with Czesław Lang, the legend
of Polish cycling. On Łysa Góra in Bielawa compete both the most
famous MTB riders and complete amateurs.
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REGGAE DUB FESTIVAL je svátkem hudby reggae, který
se koná v malebné přírodní scenérii hor a vody v rozlehlém
areálu Rekreačního střediska Sudety v Bielawě. Hudba reggae
sama o sobě je něco, kolem čeho nelze projít jen tak lhostejně.
Srdeční rytmus, tep, přirozená vibrace a pocit svobody, radosti
a štěstí. Každý, kdo přijede do Bielawy na festival, má k dispozici
kromě fantastické hudby: veřejné tábořiště, sociální zařízení,
tématické a gastronomické stánky.

REGGAE DUB FESTIVAL jest świętem muzyki reggae, odbywającym się w malowniczej i naturalnej scenerii gór i wody na rozległych terenach Ośrodka Wypoczynkowego Sudety w Bielawie.
Muzyka reggae sama w sobie jest czymś, obok czego nie
możesz przejść obojętnie. Rytm serca, puls, naturalna wibracja
i poczucie wolności, radości i szczęścia. Każdy kto przyjedzie
do Bielawy na festiwal ma do dyspozycji oprócz fantastycznej
muzyki: pole namiotowe, zaplecze sanitarne, stoiska tematyczne
i gastronomiczne.
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REGGAE DUB FESTIVAL is a feast of reggae music that takes place
in a picturesque scenery of the mountains and water in the vast
grounds of the Holiday Centre “Sudety” in Bielawa. The reggae
music itself is something you cannot go past indifferently. It
embodies the rhythm of the heart, pulse, natural vibration and
the sense of freedom, joy and happiness. Apart from music
the Festival participants have at their disposal a camping site,
sanitary facilities, as well as thematic and food stalls.
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WRATISLAVIA CANTANS jest najbardziej prestiżowym, promującym
piękno muzyki chóralnej, festiwalem w Polsce. Każdego roku
w kościele pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie,
występują zespoły najwyższego formatu, które przyjeżdżają
zarówno z Polski jak i z zagranicy.

WRATISLAVIA CANTANS

WRATISLAVIA CANTANS

WRATISLAVIA CANTANS is the most prestigious Polish festival of
choral music. Every year famous groups from Poland and abroad
perform in the Church of the Assumption in Bielawa.

WRATISLAVIA CANTANS je nejprestižnějším festivalem v Polsku,
který propaguje krásu sborové hudby. Každoročně v kostele
Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Bielawě vystupují nejlepší
soubory, které přijíždějí jak z Polska, tak ze zahraničí.
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TOLK FOLK jest świętem fanów twórczości J.R.R. Tolkiena. Każda
edycja Tolk Folku stanowi efektowne i porywające wydarzenie.
Impreza pełna jest happeningów, inscenizacji bitew, plenerów
malarskich oraz koncertów.

TOLK FOLK je svátkem fanoušků tvorby J.R.R. Tolkiena. Každý
ročník Tolk Folku je efektní a uchvacující událost. Akce je plná
happeningů, inscenizace bitev, malířských plenérů a koncertů.

TOLK FOLK is a feast for J.R.R. Tolkien fans. Every edition of Tolk
Folk constitutes a stunning and riveting event full of happenings,
stagings of fights, plein air workshops and concerts.
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WAŻNE TELEFONY I ADRESY
DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONY
IMPORTANT ADDRESSES AND TELEPHONES
• Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Wolności 128 b, tel. 74 833 40 24, www.cit.barl-bielawa.pl
• Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki,
ul. Piastowska 19, tel. 74 833 30 07, www.mokisbielawa.pl
• Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. gen. Grota-Roweckiego 8, tel. 74 833 95 10, www.osir.bielawa.pl
Postoje TAXI / Stanoviště TAXI / Taxis:
• „Sowa“, ul. gen. Z. Berlinga, tel. 74 833 46 40, 833 36 66
• „Tele –Taxi”, ul. M. Kopernika, tel. 74 833 35 55, 833 33 60
Telefony alarmowe / Nouzová telefonní čísla / Emergency telephones:
• Komisariat Policji, ul. B. Chrobrego 14, tel. 74 833 42 07 lub 997
• Straż Pożarna, ul. Brzeżna, tel. 74 833 46 03 lub 998
• Pogotowie Ratunkowe, ul. Piastowska, tel. 74 833 43 00 lub 999
• Straż Miejska, ul. Piastowska 1, tel. 74 833 47 84
Baza noclegowa / Ubytování / Accomodation:
• Hotel „Dębowy”, ul. J. Korczaka 4; tel. 74 833 10 31 lub 833 10 32; 90 miejsc noclegowych
• Hotel „Pod Wielką Sową”, ul. Wolności 134, tel. 74 833 47 51; 90 miejsc noclegowych
• „Pałac Bielawa”, ul. Piastowska 23, tel. 74 834 03 11; 50 miejsc noclegowych
• „Gościniec Sudecki” , ul. Wysoka 6c, tel. 693 422 000 lub 693 422 100; 20 miejsc noclegowych
• „Manhattan”, ul. Wysoka 6 b, tel. 74 64 64 820; kom. 609 773 220 ; 21 miejsc noclegowych
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśniczówka Kamień Ilona Dąbrowska”,
ul. J. Korczaka 12, tel. 74 833 46 95, kom. 606 63 24 54; 9 miejsc noclegowych + jedna dostawka
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Bożena i Jan Olejniczak”, ul. Nowobielawska 28,
tel. 74 833 14 44, kom. 601 74 19 56; 8 miejsc noclegowych + cztery dostawki
• Pole biwakowe OW „Sudety”, ul. Wysoka 1, tel. 74 833 47 76
Baza gastronomiczna / Stravování / Places to eat:
• Restauracja „DĘBOWA”, ul. J. Korczaka 4, 74 833 10 31 lub 833 10 32
• Pub Pizzeria “OPA”, ul. M. Kopernika 8 b, tel. 601 309 866
• Restauracja „PAŁAC BIELAWA”, ul. Piastowska 23; tel. 74 834 03 11
• Restauracja „POD WIELKĄ SOWĄ”, ul. Wolności 134, tel. 74 833 47 51
• Restauracja „RODOS”, ul. M. Kopernika 8 a, tel. 74 833 13 48
• Restauracja „TEATRALNA”, ul. Teatralna 16, tel. 74 833 48 12
• Pizzeria „FAMILIJNA”, ul. Wolności 155 a, tel. 74 833 92 08
• Bar - Pizzeria „RABARBAR”, ul. Bankowa 5, tel. 74 833 14 81
• Pizzeria „ITALY”, ul. Wolności
• Bar „Gościniec Sudecki”, ul. Wysoka 6c, tel. 693 422 000 lub 74 834 05 33
• Pizzeria „18”, ul. Jana III Sobieskiego 5/7, tel. 74 833 17 61
• „Tościarnia” – ul. Piastowska 1b, tel. 502 298 355
• Jadłodajnia „SĄSIADKA”, ul. Jana III Sobieskiego 19 a, tel. 74 646 11 15
• Jadłodajnia „ZACISZE”, ul. Wolności 113, tel. 74 833 57 55
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