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Przewodnik dla dzieci
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ielsko-Bia³a jest miastem licz¹cym oko³o 173 tys.
mieszkañców. Urokliwie po³o¿one u stóp Beskidów
Œl¹skiego i Ma³ego nale¿y do najciekawszych miejsc
na po³udniu Polski.
Chêtnie odwiedzaj¹ je liczni turyœci, których
przyci¹gaj¹ nie tylko piêkno secesyjnej
architektury, lecz tak¿e wspania³e
krajobrazy otaczaj¹cych je pasm górskich.
W mieœcie zaczyna siê wiele szlaków
turystycznych .
Bielsko-Bia³a to tak¿e prê¿ny oœrodek
kulturalny. Odbywaj¹ siê tu znane w ca³ym
kraju festiwale muzyczne, koncerty i wystawy.
Nie brakuje tu te¿ atrakcji wprost stworzonych dla dzieci
i rodziców, o czym chcemy Was przekonaæ w tym przewodniku.

O powstaniu Bielska-Bia³ej opowiada kilka legend,
najciekawsz¹ jest chyba ta o ksiêciu opolskim, Kazimierzu.
Mówi o „stro¿nym zamczysku”, które wznosi³o siê na jednym
z okolicznych wzgórz i w którym przebywali groŸni zbójnicy.
Przez wiele lat siali oni strach w okolicy, napadaj¹c i ³upi¹c
podró¿uj¹cych kupców. Dopiero w czasach Boles³awa Chrobrego
kasztelanie, którzy mieli ju¿ dosyæ uci¹¿liwego s¹siedztwa zbójców,
zorganizowali wyprawê na ich gniazdo. Zamek zosta³ zdobyty
i spalony, a rabusie zg³adzeni. Miejsce to, zwane po ³acinie bilis,
zosta³o zapomniane na d³ugie, d³ugie lata.
Pewnego dnia opolski ksi¹¿ê Kazimierz I, który polowa³ niedaleko,
odkry³ w leœnych ostêpach pozosta³oœci dawnego zamczyska.
Zak¹tek tak mu siê spodoba³, ¿e postanowi³ tu w³aœnie zbudowaæ
swoj¹ letni¹ rezydencjê. Ksi¹¿ê nakaza³ przy tym, aby na jednej ze
œcian wymalowano postaæ herszta rozbójników. Mia³ on
przypominaæ o dawnych czasach i byæ przestrog¹ dla kolejnych
pokoleñ zbójców… Ile w tej legendzie prawdy? Tego nie wiemy,
ale przyznacie, ¿e ta historia brzmi ciekawie.
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Czeœæ! Mam na imiê Kazimierz,
a to jest zamek, który w³aœnie
wybudowa³em.
Mam do Ciebie proœbê: czy mo¿esz
na tej pustej œcianie narysowaæ
postaæ rozbójnika?
Tylko pamiêtaj, musi byæ groŸny!
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“

nne miasta maj¹ swoje tajemne twierdze, zapomniane
lochy, opuszczone pa³ace czy nawiedzone kamienice.
Bielsko-Bia³a równie¿ mo¿e siê poszczyciæ kilkoma
tajemnicami i ca³kiem mo¿liwe, ¿e nie wiedz¹ o nich
nawet sami mieszkañcy...

Studnia zosta³a odkryta podczas prac
archeologicznych w 1997 roku.
Ustalono datê jej powstania na XVII wiek.
W XIX wieku ca³kowicie j¹ zasypano.
By³a to studnia g³êbinowa, zbudowana
z kamieni rzecznych i s³u¿y³a do zaopatrywania w wodê
mieszkañców, a tak¿e handlarzy przyje¿d¿aj¹cych na odbywaj¹ce
siê w tym miejscu targi i jarmarki. Obok studni natrafiono na
podziemny, zasilany przez wodoci¹g miejski zbiornik wodny
z koñca XVIII lub pocz¹tku XIX wieku, zbudowany z drewnianych
rur. W tym miejscu odkryto równie¿ wczeœniejszy zbiornik
drewniany z XVI wieku oraz elementy najstarszego,
prawdopodobnie œredniowiecznego ratusza miasta Bielska.
To nimi mia³ wêdrowaæ Mateusz Klimczok, rozbójnik beskidzki,
który - wed³ug jednej legendy - urodzi³ siê we wsi Lipowa,
niedaleko Szczyrku, a wed³ug innej - na zamku w Bielsku.
Tutaj te¿ dorasta³. Nade wszystko lubi³ poznawaæ
sekretne korytarze i tunele, podobno ³¹cz¹ce
zamek z jego póŸniejszymi leœnymi
kryjówkami.
Klimczok w ludowych podaniach i bajkach
by³ bardzo przyzwoitym zbójnikiem - biedni
zawsze mogli liczyæ na jego pomoc.
Swoje ³upy ukrywa³ w górskich jaskiniach.
Jedna z nich, pod szczytem Trzech Kopców, nazywana jest Grot¹
Klimczoka. To najd³u¿sza jaskinia w Beskidach, ma ponad 1200 m
d³ugoœci. Tworzy j¹ prawdziwy labirynt korytarzy.
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Oto mapa tajemniczych tuneli
Klimczoka. PrzejdŸ ka¿dym z nich
i sprawdŸ, dok¹d prowadz¹!
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eganckie kamienice, klimatyczne uliczki,
urokliwe zau³ki - tak mo¿na krótko opisaæ centrum
Bielska-Bia³ej. Zapraszamy na krótki spacer po
kilku miejscach, które warto
zobaczyæ przy okazji
wizyty w naszym mieœcie.
.
Jak g³osi legenda, nim powsta³ zamek, mieœci³a
siê tutaj warownia zbójników, którzy
napadali na kupców podró¿uj¹cych po
okolicy. Kres ich niechlubnej dzia³alnoœci
po³o¿y³ znany Wam ju¿ ksi¹¿ê opolski, Kazimierz, który
w XIII wieku pokona³ zbójników, a ich warowniê zburzy³.
W jej miejscu wzniós³ nastêpnie zameczek myœliwski. Z czasem
rozbudowano go a¿ do postaci zamku.
Nazwa pochodzi od dawnych w³aœcicieli, rodu Su³kowskich.
Obecnie w zamku mieœci siê Muzeum Historyczne, które warto
odwiedziæ. Zbiory s¹ naprawdê imponuj¹ce!
Dawny plac targowy (z czasów
œredniowiecza) dziœ têtni ¿yciem towarzyskim
- dzia³aj¹ na nim kawiarniane ogródki,
odbywaj¹ siê koncerty i festyny.
O historii tego miejsca przypominaj¹ piêknie
wyeksponowane fundamenty wagi
miejskiej i nieco ni¿ej ulokowana studnia z kamienn¹ cembrowin¹
(o niej by³a ju¿ mowa wczeœniej!). Na uwagê zas³uguje minimakieta
rynku umieszczona na koñcu15-metrowego kana³u z wod¹, która
wieczorami jest podœwietlana. Nieco wy¿ej, poœrodku fontanny stoi
pomnik Neptuna.
Plac Chrobrego to popularne miejsce spotkañ m³odzie¿y, która
szczególnie latem uwielbia przesiadywanie na
³awkach, schodach i w pobli¿u fontanny. Wszystko
oczywiœcie w czasie wolnym od lekcji ;-) Tu¿ pod
murem zamku ksi¹¿¹t Su³kowskich w niewielkiej
wnêce mo¿na zobaczyæ sympatycznego diabe³ka!
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Fasadê budynku zdobi¹ pos¹gi Apolla, wed³ug
mitologii greckiej patrona sztuki i poezji, oraz
muz: Melpomeny i Talii. Gmach przypomina
Operê Wiedeñsk¹ i Teatr Narodowy
w Budapeszcie. Taka by³a intencja wiedeñskich
architektów, którzy go projektowali.
Przed budynkiem teatru znajduje siê replika
zabytkowej fontanny z 1895 roku,
podarowanej miastu przez budowniczych bielskich wodoci¹gów.
Zim¹ piêknie dekorowana œwiate³kami, latem orzeŸwia okolicê
delikatn¹ ch³odn¹ mgie³k¹.

Katedra diecezji bielsko-¿ywieckiej to jeden
z najwiêkszych koœcio³ów w Bielsku-Bia³ej.
Wielokrotnie przebudowywana, nosi œlady
kilku stylów architektonicznych.
Reprezentacyjna, wysoka na 61 m wie¿a
zosta³a dobudowana pocz¹tkiem XX wieku.
Podobno wzorem dla niej by³a dzwonnica
œw. Marka w Wenecji. W œrodku mo¿na
podziwiaæ piêkne witra¿e z ró¿nych okresów
i o rozmaitej tematyce, stacje Drogi Krzy¿owej z koñca XIX wieku
oraz organy. Tych ostatnich mo¿na pos³uchaæ w trakcie mszy
i nabo¿eñstw.

S³ynny „amant” filmowy, którego spotkacie
tylko w Bielsku-Bia³ej, stoi przez ca³y rok,
wiernie strzeg¹c fontanny obok mostu nad
rzek¹ Bia³¹. Reksia mo¿na, a nawet nale¿y
g³askaæ, bo podobno przynosi to szczêœcie na
klasówkach! To w koñcu najs³ynniejszy pies
œwiata! Zdjêcie z Reksiem jest obowi¹zkowe.
Tu¿ obok rzeŸby biegnie ulica wyk³adana
kostk¹ brukow¹. W dawnych czasach jeŸdzi³y po niej dyli¿anse
pocztowe. Kto wie, jeœli zamkniecie na chwilê oczy, mo¿e us³yszycie
stukot kopyt i parskanie koni?
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Bolka i Lolka wymyœli³ W³adys³aw Nehrebecki,
wspó³autorami plastycznych postaci byli Alfred
Ledwig (postaci Bolka) i Leszek Lorek (postaci
Lolka). Filmy z nimi powstawa³y w bielskim
Studiu Filmów Rysunkowych. RzeŸby,
ods³oniête w 2011 roku, s¹ wykonane z br¹zu
i razem z globusem wa¿¹ trochê ponad æwieræ
tony!
Tajny szyfr
W tym zdaniu litery zamieni³y siê miejscami w parach.
Pierwsza w parze jest teraz drug¹, druga pierwsz¹.
Czy znaj¹c tê zasadê, potrafisz odczytaæ tytu³ jednego
z najnowszych filmów wyprodukowanych w Studio Filmów
Rysunkowych?
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Zdjêcie: Archiwum Studia Filmów Rysunkowych
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oro spacer po mieœcie mamy ju¿ za sob¹, czas
na górskie wêdrówki! Bliskie s¹siedztwo
Beskidu Œl¹skiego i Ma³ego sprzyja takim
eskapadom.
Szczyt o wysokoœci 1028 m n.p.m. , na który
mo¿na dostaæ siê jednym z kilku szlaków
górskich lub wjechaæ nowoczesn¹ kolejk¹ linow¹. Na górze czeka
schronisko turystyczne, wybudowane w 1897 roku, które by³o
pierwszym takim obiektem w Beskidzie Œl¹skim. Obecny
wygl¹d schroniska to efekt jego rozbudowy, któr¹
przeprowadzono w po³owie lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku.
Tu¿ obok schroniska mieœci siê ogród, w nim
mo¿na podziwiaæ egzemplarze roœlin
zarówno z Beskidów, jak i z rejonu Alp
Wschodnich.
To element œcie¿ki dydaktycznej
biegn¹cej przez Szyndzielniê. Z racji ³atwego
dostêpu (dziêki wspomnianej kolejce
linowej) Szyndzielnia jest celem niedzielnych
spacerów i wycieczek. Schronisko w takie dni
przechodzi prawdziwe oblê¿enie. Warto tu siê wybraæ dla
przepiêknych widoków, jest to te¿ doskona³e miejsce na postój
w trakcie wêdrówki np. na Klimczok czy na B³atni¹.
Ten wnosz¹cy siê nad miastem szczyt o wysokoœci 686 m n.p.m.
jest ³atwo dostêpny i dziêki temu sta³ siê popularnym miejscem
niedzielnych wycieczek bielszczan. Oprócz fantastycznego
widoku na Bielsko-Bia³¹ i okolice oferuje dodatkowe atrakcje:
rekreacyjny tor saneczkowy (z trzema tunelami!), ogrodzony
plac zabaw i park linowy. Na skraju polany Dêbowca stoi
niewielkie, bardzo stare schronisko, obecnie dzia³aj¹ce jako
punkt gastronomiczny z napojami i przek¹skami.
Na pó³nocnym stoku Dêbowca funkcjonuje ca³oroczny
Oœrodek Rekreacyjno-Narciarski „Dêbowiec”. W jego sk³ad
wchodz¹: kolej kanapowa, wyci¹g dla dzieci, trasa do nauki jazdy
na nartach, si³ownia na œwie¿ym powietrzu, plac zabaw dla dzieci
i œcie¿ka dydaktyczna. Trasa zjazdowa jest sztucznie naœnie¿ana
oraz oœwietlona.
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to kolejne propozycje wycieczek w góry, jeœli
oczywiœcie macie ochotê! Odrobinê wysi³ku
wynagrodz¹ Wam fantastyczne widoki i póŸniejszy
odpoczynek w schroniskach i górskich gospodach.

Szczyt ma wysokoœæ 1117 m n.p.m. Jego nazwa nawi¹zuje do
legendy o zbójniku Klimczoku. W jednej z kilku niewielkich jaskiñ
mieszcz¹cych siê na zboczu tej góry Mateusz Klimczok podobno
mia³ swoj¹ kryjówkê i byæ mo¿e chowa³ tutaj te¿ rabowane
kosztownoœci. Historycznie przez grzbiet Klimczoka przebiega³a
dawna granica administracyjna pomiêdzy Œl¹skiem a Ma³opolsk¹.
Góra s³ynie z wygodnego schroniska, które jako jedno
z nielicznych w tych okolicach oferuje swoim goœciom…
prawdziwy basen! Oczywiœcie jest on dostêpny tylko latem!
Z Klimczoka mo¿na pójœæ dalej, m.in.
w kierunku góry B³atniej, a stamt¹d
do uzdrowiskowej miejscowoœci
Jaworze. Wybieraj¹c siê na Klimczok,
warto pamiêtaæ, ¿e wyj¹tkowo
czêsto pada tu deszcz, konieczne
bêd¹ wiêc kurtki czy peleryny.
Kozia Góra ma tylko 683 m n.p.m., co czyni j¹ ³atwo dostêpnym
celem rodzinnych wycieczek zarówno latem, jak i zim¹.
Na szczycie stoi niewielkie schronisko „Stefanka”, oferuj¹ce
napoje i gor¹ce posi³ki.
Przed schroniskiem jest wiata z paleniskiem, gdzie nad ogniskiem
mo¿na upiec kie³basê. Z myœl¹ o najm³odszych na Koziej Górze
powsta³ plac zabaw, którego g³ówny element to drewniana
warownia.
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1. Imiê ksiêcia z legendy o powstaniu Bielska-Bia³ej.
2. Nazwa budynku, w którym urzêduj¹ w³adze miasta.
3. Cz³owiek, który zwiedza jaskinie ze specjalistycznym sprzêtem.
4. Najwa¿niejszy plac w ka¿dym mieœcie.
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5. Dawniej by³ to w Polsce najpopularniejszy materia³ budowlany.
6. Nazwa rzeki, która przep³ywa przez centrum Bielska-Bia³ej.
7. Naukowiec, który uwielbia kopaæ w ziemi.
8. Z niej czerpie siê wodê.
9. Imiê rzymskiego boga mórz.
10. Daje schronienie przed s³oñcem w upalne dni.
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ywa, ¿e spacer - czy to po mieœcie, czy po górach zmêczy. Wtedy warto usi¹œæ na chwilê w zacisznej
parkowej alejce i odpocz¹æ w cieniu drzew.
Jeœli jednak si³ wystarcza i lubicie aktywnie spêdzaæ
czas, mamy dla Was kolejne atrakcje!

Odnowiony kilka lat temu jest obecnie
jednym z najatrakcyjniejszych parków
miejskich w Bielsku-Bia³ej. Oprócz starych
dêbów, pomników przyrody, mo¿na tu
podziwiaæ nowoczesne fontanny, z których
czêœæ znajduje siê bezpoœrednio na jednym
z deptaków. Szczególnie w upalne dni
sprawia to ogromn¹ frajdê dzieciom, które
mog¹ sch³odziæ siê wod¹. Park S³owackiego
to tak¿e ca³kiem spory plac zabaw
z huœtawkami, zje¿d¿alniami
i piaskownicami, oraz kompleks boisk z bie¿ni¹ lekkoatletyczn¹.
Zim¹ atrakcj¹ jest tu lodowisko, najwiêksze w centrum BielskaBia³ej.
O
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To faktycznie las, a raczej lasek.
Bielszczanie uwielbiaj¹ w nim
odpoczywaæ. Du¿o œcie¿ek
z ³awkami i stolikami, kawiarnie,
restauracje i kioski sprzyjaj¹
rodzinnym spacerom i wycieczkom.
Blisko st¹d na bielskie B³onia, Kozi¹ Górê czy k¹pielisko Start”.
“
Co ciekawe, wzmianka o Cygañskim Lesie jest równoczeœnie
pierwsz¹ wzmiank¹ o mieœcie Bielsku. Dokument, o którym mowa,
wyda³ w 1312 roku Mieszko cieszyñski. Wyra¿a³ w nim zgodê na
to, by mieszczanie bielscy w³adali tym terenem.
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To niezwykle popularne tereny rekreacyjne w po³udniowej czêœci
Bielska-Bia³ej, w dzielnicy Mikuszowice Œl¹skie. Bielskie B³onia
s¹siaduj¹ bezpoœrednio z Cygañskim Lasem i Kozi¹ Gór¹. £atwo tu
dojechaæ autobusami z centrum miasta, rowerami (bezpieczne
œcie¿ki rowerowe) czy w³asnym samochodem. Bielskie B³onia
oferuj¹ ogromny plac zabaw z wieloma zje¿d¿alniami, huœtawkami,
piaskownicami, si³owniê pod go³ym niebem, skatepark, kilka boisk,
mini golf. Teren jest ogrodzony, a instalacje do zabaw
w wiêkszoœci nowe. Dzia³aj¹ tu kioski gastronomiczne i kawiarenki.
W weekendy teren staje siê miejscem rodzinnych pikników.
Organizowane s¹ tu równie¿ imprezy plenerowe,
festyny i koncerty. Fanów jazdy na rowerach
przyci¹ga tor pumptrack.
Po³¹cz kropki, ale tylko czerwone, zielone
i niebieskie, i zobacz, jak wygl¹da prawdziwy
pumptrack!
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jak Wam siê podoba w Bielsku-Bia³ej? Sami przyznacie,
sporo tu atrakcji! Na koniec mamy dla Was prawdziwe
per³y: Teatr Lalek Banialuka” i Studio Filmów
Rysunkowych! “

To jeden z najstarszych teatrów
lalkowych w Polsce. Powsta³
w 1947 roku, za³o¿ycielami byli
dwaj artyœci plastycy Jerzy
Zitzman i Zenobiusz Zwolski (to
dlatego teatr nosi imiê Jerzego
Zitzmana).
Z placówk¹ wspó³pracuje wielu
wybitnych aktorów i twórców. W Banialuce powstaj¹ du¿e
przedstawienia teatralne, w wieloosobowej obsadzie aktorskiej,
niezmiennie zaskakuj¹ce inscenizacyjnym rozmachem i piêkn¹
form¹ plastyczn¹. Przyci¹gaj¹ zarówno m³odsz¹ publicznoœæ, jak
i m³odzie¿, dla której propozycje Banialuki s¹ zawsze atrakcyjne.
Spektakle ceni¹ równie¿ krytycy teatralni, Banialuka czêsto
otrzymuje presti¿owe nagrody artystyczne.
Od 1966 roku Banialuka jest organizatorem Miêdzynarodowego
Festiwalu Teatrów Lalek, jednego z najwa¿niejszych przegl¹dów
lalkarskich œwiata.
Studio jest równieœnikiem Teatru Lalek,
równie¿ powsta³o w 1947 roku. O tego
czasu zrealizowano w nim ponad 1000
filmów dla dzieci i doros³ych.„Urodzili siê”
tutaj najs³ynniejsi bohaterowie polskiej
animacji, m.in.: Bolek, Lolek i Tola, pies
Reksio, kangurek Hip-Hop, ³owca zwierz¹t
Pampalini, B³êkitny Rycerzyk, kapral Marcin
Pypeæ, kapitan Kliper, miœ Kud³atek, kucharz
Bartolini, Smok Wawelski, mieszkañcy
Bocianowa i wielu, wielu innych... W tygodniu studio mo¿na
zwiedzaæ, by poznaæ etapy pracy nad filmem animowanym
(wczeœniej trzeba siê umówiæ!).
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Tytu³ spektaklu
Na koszulkach kukie³ek s¹ umieszczone literki. Pozb¹dŸ siê tych,
które tworz¹ nazwê BANIALUKA”, a poznasz tytu³ jednego
“
z najpopularniejszych
spektakli teatralnych dla dzieci.
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dresy miejsc opisanych wczeœniej i inne praktyczne
informacje, które przydadz¹ siê w trakcie planowania
i pobytu w Bielsku-Bia³ej!

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
43-300 Bielsko-Bia³a, pl. Ratuszowy 4
tel.: +48 33 819 00 50, +48 33 819 00 60
www.it.bielsko.pl
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00–18.00, w sobotê 8.00–16.00, w niedzielê nieczynne.
Spora oferta pami¹tek, materia³ów informacyjnych, mapek, gad¿etów, ksi¹¿ek
i albumów zwi¹zanych z miastem i regionem.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Bia³ej
Zamek ksi¹¿¹t Su³kowskich
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Wzgórze 16
tel.: +48 33 811 10 35
www.muzeum.bielsko.pl
Czynne od wtorku do niedzieli, w poniedzia³ek nieczynne.
Rejestracja grup i zamawianie przewodnika – tel.: +48 33 821 03 03.
Muzeum Historyczne w Bielsku–Bia³ej
Dom Tkacza
43-300 Bielsko–Bia³a, ul. Jana Sobieskiego 51
tel.: +48 33 811 74 06
www.muzeum.bielsko.pl
Czynne od wtorku do soboty, w poniedzia³ek
i niedzielê nieczynne.
Rejestracja grup i zamawianie przewodnika –
tel.: +48 33 811 74 06, wtorek jest dniem bezp³atnego
wstêpu do Domu Tkacza.
Galeria Bielska BWA
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. 3 Maja 11
tel.: +48 33 812 58 61
www.galeriabielska.pl
Galeria czynna codziennie w godz. 10.00 do 18.00.
Biura Galerii czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.00 – 16.00.
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Teatr Polski
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. 1 Maja 1
tel.: +48 33 822 84 51, +48 33 822 84 52
www.teatr.bielsko.biala.pl
Kasa czynna jest w dni powszednie w godz. od 10.00 – 14.00 i od 15.00 – 18.00,
w weekendy na trzy godziny przed spektaklem, kasa biletowa – tel.: +48 33 829 31 60.
Teatr Lalek Banialuka” im. Jerzego Zitzmana
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Adama Mickiewicza 20
tel.: +48 33 812 33 94, +48 33 815 09 14, +48 33 822 10 47
www.banialuka.pl
Kasa czynna przez ca³y tydzieñ, wiêcej informacji pod tel.: +48 33 815 09 14 wew. 32.

Bolek i Lolek
Centrum Bielska-Bia³ej, plac przy ul. Mostowej, przed budynkiem Galerii Handlowej Sfera”.
“ “
Reksio
Centrum Bielska-Bia³ej, plac pomiêdzy ul. 11 Listopada a ul. Stanis³awa Stoja³owskiego,
tu¿ obok mostu nad rzek¹ Bia³¹.
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atwo znajdziesz wszystkie opisywane miejsca dziêki
szczegó³owym adresom, które tu dla Ciebie
zebraliœmy!

Kolej Linowa Szyndzielnia”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, Aleja Armii Krajowej 366
tel.: +48 33 814 44 81
www.kolej-szyndzielnia.pl
Czynna codziennie, ró¿ne godziny w sezonach wiosenno-letnim i jesienno-zimowym.
Nowoczesne wagoniki mieszcz¹ po 6 osób, kolejka doje¿d¿a na wysokoœæ prawie 1000 m n.p.m.,
st¹d ju¿ blisko do szlaków prowadz¹cych do schroniska na Szyndzielni, dalej na Klimczok i B³atni¹.
Kolejka jest przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, rowerów i nart.
Bielsko-Bialski Oœrodek Rekreacyjno-Narciarski Dêbowiec”
“
43-316 Bielsko-Bia³a, ul. Karbowa 55
tel.: +48 33 445 43 66
www.debowiec.beskidy.pl
Czynna codziennie, ró¿ne godziny w sezonach wiosenno-letnim i jesienno-zimowym.
Nowoczesna kolejka kanapowa o d³ugoœci 600 m dla turystów pieszych i dla narciarzy, kanapy dla
4 osób. Zim¹ dodatkowo ma³y wyci¹g zaczepowy dla dzieci. Tak¿e zim¹ oœwietlony stok z pe³nym
zapleczem (naœnie¿anie, ratrak). Na szczycie Dêbowca czekaj¹ dodatkowe atrakcje (opisane
wczeœniej na str. 10): plac zabaw, œcianka wspinaczkowa, karczma górska oraz ca³oroczny tor
sanecznowy, a przy dolnej stacji kolejki si³ownia na wolnym powietrzu i park linowy!
Ca³oroczny tor saneczkowy
Park Linowy Dêbowiec”
na stoku Dêbowca
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Karbowa 55
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Skalna 58
tel. kom.: +48 661 110 033, +48 661 222 155
www.torsaneczkowy.bielsko.pl
www.trollandia.pl
Park jest czynny codziennie, godziny otwarcia s¹ jednak sezonowe, no i w razie niesprzyjaj¹cej
pogody park mo¿e byæ zamkniêty!
Park oferuje kilka tras dobranych z myœl¹ o m³odszych i starszych u¿ytkownikach.
Wszystkie trasy spe³niaj¹ najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa, u¿ytkownicy s¹ pod sta³¹ opiek¹
doœwiadczonych instruktorów.
Wie¿a Widokowa na Szyndzielni (górna stacja kolei linowej)
18 metrowa wie¿a zapewnia doskona³y widok na okolicê. Na górze czeka luneta, dziêki której
zobaczysz znacznie wiêcej. Musisz tylko pokonaæ 200 stopni aby wejœæ na jej szczyt...
Od maja do sierpnia wie¿a jest czynna od 9.00 do 19.30 (wt-nd) i od 10.00 do 19.30 (pn), zaœ od
wrzeœnia do kwietnia o dwie godziny krócej.
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P³ywalnia Start”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Startowa 36
tel.: +48 33 821 00 61
www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/plywalnia-start
P³ywalnia jest czynna codziennie, ale wy³¹cznie w sezonie letnim.
Kompleks sk³ada siê z dwóch g³ównych basenów. Jeden, o wymiarach olimpijskich, drugi
rekreacyjny o nieregularnym kszta³cie – to miejsca zabaw i relaksu. Dodatkowymi atrakcjami s¹
zje¿d¿alnie, masa¿e wodne, rw¹ca rzeka. Na miejscu brodzik dla najm³odszych dzieci,
piaskownica, a tak¿e boiska, œcianka wspinaczkowa i kort tenisowy.
P³ywalnia Panorama”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Marii Konopnickiej 5
tel.: +48 822 18 75
www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/plywalnia-panorama
P³ywalnia czynna codziennie, ale wy³¹cznie w sezonie letnim (zwykle w czasie trwania
wakacji szkolnych).
Znajduj¹cy siê w centrum miasta nowoczesny obiekt oferuje dwa du¿e baseny, jeden typowo
p³ywacki, drugi rekreacyjny. Na miejscu parking, przebieralnie, zaplecze gastronomiczne.
Bulwary Straceñskie
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Górska
To nowa przestrzeñ rekreacyjno – sportowa dla mieszkañców i turystów. Infrastruktura obejmuje
œcie¿kê dla pieszych, ³awki, stojaki na rowery. Wzd³u¿ œcie¿ki zlokalizowano trasê edukacyjn¹ dla
najm³odszych, œcie¿kê rowerow¹, trzy place zabaw o bezpiecznej (miêkkiej) nawierzchni
poliuretanowej.
Arena Zoltar”, Laserowy Paintball
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Sukiennicza 3
tel. kom.: +48 791 121 530, +48 888 669 727
www.zoltar.bielsko.pl
Czynne codziennie, jednak ze wzglêdu na spor¹ iloœæ rezerwacji (imprezy indywidualne
i grupowe) warto wczeœniej sprawdzaæ dostêpnoœæ.
Najwiêkszy tego typu obiekt w regionie. Zapewnia doskona³¹ zabawê, bez ryzyka urazu
i koniecznoœci przebierania siê. Œwietny pomys³ na deszczowe dni.
“

Tereny Rekreacyjne B³onia
“
Bielskie B³onia
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Pocztowa 32
tel.: +48 33 814 14 82
www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/blonia
Czynne ca³y rok, w godzinach 7.00 do 22.00.
O B³oniach pisaliœmy ju¿ wczeœniej na stronie 15.
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trakcji w Bielsku-Bia³ej jest mnóstwo! Kilka z nich
opisaliœmy, resztê mo¿esz odkryæ samodzielnie
w trakcie rodzinnych wêdrówek po mieœcie.

GOJUMP Bielsko-Bia³a
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Legionów 26/28
tel.: +48 577 223 337, www.gojump.pl
To najwiêkszy park trampolin na Podbeskidziu. 2000 m2 atrakcji czeka na zdobycie: ogromna
arena trampolin, basen z g¹bkami, dmuchana poducha, wall, dodgeball. Na miejscu
profesjonalni instruktorzy. Doskona³e miejsce dla dzieci i rodziców, którzy te¿ mog¹ skorzystaæ
z zabawy.
GOJUMP jest czynny codziennie od 10.00 do 22.00.
Tor Kartingowy ZygZak”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Legionów 26-28
tel.: +48 33 486 29 61, www.zygzak-karting.pl
Tor jest czynny codziennie, jednak ze wzglêdu na spor¹ iloœæ rezerwacji na wy³¹cznoœæ warto
sprawdzaæ dostêpnoœæ przed przyjazdem.
Wielopoziomowy tor kartingowy ZygZak jest obecnie najd³u¿szym krytym torem
w Polsce! W zale¿noœci od zastosowanej konfiguracji mo¿e mieæ od 640 m a¿ do 720 m d³ugoœci.
S³u¿y zarówno amatorom i nowicjuszom, jak i zawodnikom. Czêsto organizowane zawody
przyci¹gaj¹ fanów sportów motorowych.
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Centrum Wspinaczkowe Totem”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Powstañców Œl¹skich 6
tel.: +48 33 485 85 01
www.totem.org.pl
Obiekt wewn¹trz budynku, czynny codziennie.
Kilka œcian, wiele tras wspinaczkowych, zró¿nicowane stopnie trudnoœci.
Doskona³a zabawa dla pocz¹tkuj¹cych, jak i œwietna okazja dla ju¿ wspinaj¹cych siê,
by potrenowaæ przed wyjœciem w prawdziwe ska³y. Totem” prowadzi zajêcia
““
dla dzieci i m³odzie¿y, jest te¿ mo¿liwoœæ wynajêcia instruktora.
Centrum Wspinaczkowe Primaroca”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Karpacka 24
tel.: kom: +48 730 030 610
www.primaroca.com.pl
Obiekt wewn¹trz budynku, czynny codziennie.
Primaroca” to jedna z wiêkszych i nowoczeœniejszych œcian w Polsce. Œcianki wspinaczkowe
“
ulokowane s¹ na trzech poziomach, daje to mnóstwo mo¿liwoœci zarówno dla pocz¹tkuj¹cych,
“
jak i zaawansowanych wspinaczy. Na miejscu wykwalifikowani instruktorzy. Sporo propozycji dla
dzieci.
Eko Park W DECHÊ”
“
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Leszczyñska 20
“
(obok Centrum Handlowego Gemini Park)
tel. : +48 661220055, +48 661220011
www.parkwdeche.pl
Naturalne materia³y, niespotykane dot¹d atrakcje oraz skandynawski styl. Miejsce dla dzieci
i doros³ych, które umo¿liwia spêdzenie wolnego czasu w niebanalny sposób. Przygoda
w brzuchu krokodyla, szalone zjazdy z gigantycznych zje¿d¿alni na gorylu, gra w mini krykieta,
ekscytuj¹ce przejœcia w kostkarni, zakrêcona karuzela, zabawa przy torach wodnych, ³owienie
rybek, strzelanie z katapult i wiele innych niepowtarzalnych atrakcji.
Klub Rowerowy Shreed Freeridesport
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Modra (pumptrack na B³oniach)
tel.: +48 791 111 000
Facebook.com/klubrowerowyshredfreeridesport
Szkó³ka rowerowa dla dzieci, w której umiejêtnoœci jazdy na
rowerze górskim mog¹ æwicz¹ ju¿ 5 latkowie.
Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia rowerów,
kasków i ochraniaczy.
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Figlo-Park
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Cieszyñska 90
tel. kom.: +48 500 038 370, tel.: +48 33 815 74 66
www.figlo-park.pl
Tradycyjna sala zabaw, zje¿d¿alnie, mosty, platformy, baseny z pi³eczkami.
Lokomotywa
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Olszówki 27A (Cygañski Las)
tel.: + 48 33 501 178 703
www.peronkawiarnia.pl
Niewielka, ale niezwykle przytulna sala zabaw, idealna na organizacjê
urodzin. Mieœci siê w bardzo ³adnym budynku, na którego piêtrze jest
œwietna kawiarnia!
Kraina Kropka
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Partyzantów 44
tel.: +48 33 811 12 77, tel. kom.: +48 504 051 555
www.krainakropka.pl
Tradycyjna sala zabaw, baseny z pi³eczkami, dmuchañce, zje¿d¿alnie,
sto³y do cymbergaja.
Kraina Jupijupijaj
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Filomatów 5 (Karpackie Centrum Handlowe)
tel. kom.: +48 662 270 850
www.jupijupijaj.pl
Sporo tu postaci z popularnych kreskówek Disney’a. Mo¿liwoœæ
zorganizowania oryginalnych urodzin!
Zabawowo
ul. 1 Maja 26 (III p.)
tel.: +48 33 307 07 07
www.zabawowo.com
Du¿a powierzchnia, mnóstwo atrakcji: baseny z pi³eczkami, zje¿d¿alnie,
a nawet... miniboisko!
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Leopark
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Mostowa 5 (Centrum Handlowe Sfera”)
“
tel. kom.: +48 518 205 600
www.leopark.pl
£adnie urz¹dzona sala. Na dzieciaki czekaj¹ niesamowite helikoptery, gigantyczne zje¿d¿alnie,
wyœcigi na torze gokartowym, skoki na profesjonalnych trampolinach. Idealne rozwi¹zanie na
czas zakupów!
Rajska Wyspa
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Leszczyñska 20 (Centrum Handlowe
“ Gemini Park”)
“
tel. kom.: +48 793430 412
facebook.com/RajskaWyspaparkzabaw
Du¿o atrakcji, ³adne wyposa¿enie, sporo zorganizowanych zajêæ.

Helios Bielsko-Bia³a
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Mostowa 5 (Centrum Handlowe
“ “Sfera”)
tel.: +48 33 498 70 15
www.helios.pl
Siedem sal kinowych, najnowszy repertuar, wygodny dojazd i parking. W ka¿d¹ niedzielê
organizowane s¹ Filmowe Poranki!
Cinema City
“
43-300 Bielsko Bia³a, ul. Leszczyñska 20 (Centrum Handlowe Gemini Park”)
“
tel.: +48 33 485 39 39
www.cinema-city.pl
Dziesiêæ sal kinowych, bie¿¹cy repertuar, dogodna lokalizacja i parking.

Kino Studio
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Cieszyñska 24 (Studio Filmów Rysunkowych)
tel. kom.: +48 694 422 090 lub tel.: +48 33 812 50 50
www.sfr.com.pl
Kameralne kino mieszcz¹ce siê przy Studiu Filmów Rysunkowych, oryginalny i niekomercyjny
repertuar, sporo propozycji dla dzieci, na przyk³ad poranki filmowe czy mo¿liwoœæ po³¹czenia
seansu ze zwiedzaniem Studia. Uwaga: kino w sierpniu nieczynne!

