
 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała  to  miasto  w  południowej  Polsce,
w województwie  śląskim.  Leży  u  stóp  Beskidu  Małego
i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą (dopływ Wisły).

Bielsko-Biała powstało 1 stycznia 1951 roku przez połączenie 
dwóch miast Bielska i Białej.

Herb Bielska-Białej



Podział administracyjny Bielska-Białej

Ja mieszkam w dzielnicy Hałcnów.



W granicy administracyjnej Bielska znajduje się 17 szczytów.
Ja zdobyłem 3: Dębowiec, Szyndzielnię i Klimczok.

W Bielsku-Białej jest wiele ciekawych miejsc, które mogą
odwiedzić dzieci, tak jak ja.

Są tu kolorowe parki. 

Najbardziej lubię Park Słowackiego. Są tu fontanny oraz plac
zabaw.  Co roku odbywa się  tu  "Festiwal  baniek mydlanych"
i liczne koncerty.



W naszym Mieście są piękne zabytki. 

Najbardziej podobają mi się: 

Zamek Sułkowskich,



oraz Stary Rynek. Można zjeść tu pyszne lody.

Chętnie  spaceruję  ulicą  11-go  Listopada.  Są  tu  piękne  stare



Bielsko  ma piękny  Ratusz.  Odbywają  się  przy  nim koncerty
i pokazy  samochodów  zabytkowych.  Co  roku  powiększam
swoją galerię o nowe zdjęcia z samochodami.



W Bielsku-Białej są teatry:
jest “Teatr Polski”, do którego chodzą moi rodzice,

oraz teatr dla dzieci “Banialuka”.
Chętnie chodzę na przedstawienia z rodzicami i przedszkolem.
Ostatnio byłem na sztuce: “Krawiec Niteczka”, “Trzy świnki”,
“Tygrys Pietrek” i wiele innych.



W  Bielsku-Białej  są  ośrodki  kultury,  takie  jak  „Bielskie
Centrum Kultury”.

Są też muzea, np. “Stare muzeum”.



Mamy także:

i liczne biblioteki. 
Ja wypożyczam bajki w bibliotece głównej - “Książnicy 
Beskidzkiej”.



Jeśli chodzi o sport i rekreację to mamy:

liczne szlaki górskie, oraz wiele ścieżek rowerowych. Jest
też  nowo rozbudowany  stadion  na  którym odbywają  się
mecze,

Aeroklub, gdzie co roku chodzę na pokazy lotnicze.



Jest też kolej linowa “Szyndzielnia”,

Wieża widokowa“Szyndzielnia”,



W Bielsku jest hala widowiskowo-sportowa pod Dębowcem.

Często gram tam w piłkę nożną na różnych turniejach i zdobywam
medale.



Bardzo lubię parki linowe.

Mamy też baseny kryte i odkryte kąpieliska. Uczę się pływać na 
jednym z nich.

Zimą Bielsko-Biała jest też atrakcyjne.

Mogę jeździć na nartach na„Dębowcu”,



Spacerować ulicami miasta.

Bielsko-Biała  ostatniej  zimy  wygrało  konkurs  na  najładniej
oświetlone miasto w Polsce.



I  coś  co  ostatnio  najbardziej  lubię  robić  zimą.
Jeździć na łyżwach na bielskich lodowiskach.


