
  

 

1 3 BIELSKO-BIAŁA 
WIELKI SZLAK POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA ŚLADAMI ZAMKÓW I PAŁACÓW 

Miasto leży u podnóża Beskidu Śląskiego i Małego. Powstało ono 
przez połączenie Bielska i Białej w 1951 roku. Aglomerację dzieli 
rzeka Biała. 
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Katowice – 96 km 

Centrum Informacji Turystycznej w Bielsko-Biała 
Plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała 
Tel.: + 48 33 819 00 50 

  Czy wiecie, że… ?           Bielsko-Biała to miejsce narodzin słynnego studio 
filmów animowanych, gdzie powstał Bolek i Lolek oraz Reksio. 

E-mail: bielskobiala@slaskie.travel 

www.it.bielsko.pl 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
Miasto u podnóża Beskidów ma do zaoferowania turystom m.in. historyczny Rynek z nowoczesną fontanną, bo- 
gatą architektonicznie Katedrę pw. św. Mikołaja, zamek z historyczną ekspozycją oraz neorenesansowy Ratusz. 
W centrum miasta w trakcie spaceru traficie też na wiele innych czarujących zakamarków. 

Około 20 km na południe od Bielska-Białej 
możecie wybrać się pieszo lub kolejką na najwyższy 
szczyt Beskidu Śląskiego – Skrzyczne. 

Szczyrk – 16 km od Bielska-Białej 
POLECAMY! Miłośnikom kultury i architektury 

polecamy zajrzeć do Beskidzkiej Galerii Sztuki Bator Art 
Gallery w Szczyrku oraz drewnianego Kościoła pw. św. 
Jakuba (→ s. 51). 

Popularny ośrodek rekreacyjny w Beskidzie Śląskim 
z największą liczbą tras narciarskich w Polsce, któ- 
rych łączna długość osiąga ponad 40 km. Latem zaś 
odwiedzający docenią obszerną sieć górskich szla- 
ków turystycznych. Na wschód od Bielska-Białej leży Żywiec – sta- 

re miasto z bogatymi tradycjami położone między 
malowniczymi wzgórzami Beskidów, nad rzeką Sołą 
i Jeziorem Żywieckim. 

Żywiec – 24 km od Bielska-Białej 
Zwiedzanie miasta możecie rozpocząć w Centrum Informacji Turystycznej, które znajduje się w jego samym sercu, 
zaraz obok Starego i Nowego Zamku. Stary Zamek zachęca do obejrzenia wystawy opowiadającej o miejscowej 
historii i tradycjach. Natomiast w przylegającym parku zobaczycie miniatury najciekawszych budowli zbudowanych 
przez dawnych właścicieli Żywca. W pobliżu Rynku odkryjecie przepiękną Konkatedrę Narodzenia NMP. Z centrum 
miasta prowadzą także szlaki turystyczne, które zaprowadzą was na szczyty Beskidu Żywieckiego. Na Górę Żar 
- idealne miejsce do uprawiania paralotniarstwa i szybownictwa, możecie wyjechać kolejką linowo-terenową. 
Doskonałe warunki dla miłośników sportów wodnych zapewnia Jezioro Żywieckie. 

Muzeum Prasy Śląskiej, Pszczyna – 21 km od Bielska-Białej 
Jedyne tego typu muzeum prasy i drukarstwa w Polsce. Ekspozycje muzealne przedstawiają dzieje śląskiej prasy od jej początków 
po 1939 rok Muzeum gromadzi czasopisma, zabytkowe maszyny oraz urządzenia drukarskie. Wewnątrz znajduje się również Izba 
u Telemanna - salka muzyki i poezji, gdzie oprócz XVIII-to wiecznej kolekcji prezentowane są zbiory starych instrumentów. Muzeum 
Prasy Śląskiej znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. 
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