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10-LECIE TERMY 
BANIA! 

FANI BANI 
Udogodnienia podczas procesu re-
zerwacji i  zameldowania w  Hotelu 
Bania **** Thermal & Ski oraz atrak-
cyjne oferty i  zniżki – to wszystko 
czeka na stałych Gości, którzy przy-
stąpią  do przygotowanego dla nich 
programu. 

Jak działa hotelowe SPa? 
Sielsko Anielsko Wellness & SPA jest 
ulubionym miejscem wielu odwie-
dzających Hotel Bania. Właścicielce 
Katarzynie Dziubasik udało się stwo-
rzyć wyjątkową  oazę dla ciała i  du-
cha, w której świetnie czują się i go-
ście, i pracownicy.

KULTURA NA BANI 2021
Występy niekwestionowanych gwiazd 
i  świetnych zespołów coverowych. 
Muzyka popowa, rockowa, folkowa 
i ludowa w najlepszym wydaniu. Naj-
większe hity filmowe. 

Soki i SyroPy Bania 
Syropy i soki to jedne z najbardziej 
cenionych pozycji w szerokiej gamie 
naturalnych produktów Bania. Oczy-
wiście można je dodawać do herbaty, 
koktajli czy deserów, ale ukochali je 
także hotelowi barmani, komponując 
wyszukane drinki. 

WYDAWCA: 
syn Józka, wnuk Karola  

– Paweł Dziubasik

Wsparcie redakcyjne i skład DTP: 
Wydawnictwo Góry i Góry Books

Nakład: 
Kielo zyjdzie, telo się druknie!

Całość na s. 2 Więcej na s. 5 Całość na s. 9 Więcej na s. 12

opowieść o nowych atrakcjach przygotowanych z okazji rocznicy, 
ale także o historii termy – od wizji Józefa dziubasika, przez 

budowę ukończoną w 2011 roku, po sukcesywny rozwój w ciągu 
ostatniej dekady, a także o planach na przyszłość.

więcej dowiesz się na s. 6–8. 

Program 
Bania Velo

turystyka 
rowerowa zyskuje 
na popularności. 

Specjalny program 
dla miłośników dwóch 

kółek przygotował 
również hotel Bania.

 s. 3

kuchnia 
Bani na 
słodko

wyjątkowe wyroby 
cukiernicze, a także 

prawdziwy hit – praliny 
z najlepszej belgijskiej 
czekolady. hotel Bania 

to raj dla łasuchów! 
 s. 4
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z myślą 
o Stałych 
gościach 
Program został stworzony z  myślą 
o osobach, które co najmniej trzykrotnie 
odwiedziły Hotel Bania **** Thermal 
& Ski, w tym raz poza sezonem zimo-
wym, a więc od początku kwietnia do 
końca listopada. 

„By stać się Fanem Bani, można 
złożyć zapytanie o program, wypełnia-
jąc formularz na naszej stronie. Jest 
też duża szansa, że zostaniemy poin-
formowani o możliwości dołączenia do 
niego przez personel Hotelu pracujący 
w  recepcji lub w  dziale rezerwacji” – 
wyjaśnia Tomasz Rzadkosz, kierownik 
ds. organizacji eventów. 

Jednym z bonusów dla stałych go-
ści jest zwrot 10% wartości rezerwa-
cji do wykorzystania w trakcie pobytu 
w  punktach gastronomicznych oraz 
w Sielsko Anielsko Wellnes & SPA. 

„Druga istotna sprawa to specjalne 
warunki w procesie rezerwacji. Każdy 
Fan Bani może liczyć na indywidual-
ne traktowanie, dzięki temu, że ma 
w  dziale rezerwacji opiekuna, któ-
ry o  wiele szybciej zareaguje na jego 
prośbę. Ponadto stałym gościom pro-
ponujemy bardziej elastyczne rozwią-
zania dotyczące płatności, anulowania 
i  zmiany dat. Mniejszych i większych 
korzyści jest więc naprawdę sporo” – 
zapewnia Rzadkosz. 

Na stałych gości czeka specjalnie 
stanowisko na recepcji, które – szczegól-
nie w sezonach wysokich – ułatwi szyb-
kie i wygodne zameldowanie. Fani Bani 
w pierwszej kolejności otrzymują infor-
macje o  najnowszych ofertach specjal-
nych, dzięki czemu są w stanie szybciej 
zarezerwować swój ulubiony pokój. 

Fani Bani to program dla wszystkich, którzy planując urlop, od 
razu myślą o hotelu Bania. a rzesza osób regularnie wracają-
cych w te gościnne progi stale rośnie. 

Od niedawna w  holu blisko recepcji 
znaleźć można imponującą drewnia-
ną rzeźbę górala z  charakterystycz-
nym dla Podhala owczarkiem i miska-
mi stale wypełnionymi świeżą wodą. 
Z  pewnością docenią to właściciele 
czworonogów – na przykład ci, którzy 
oczekują na zameldowanie w Hotelu. 

„W  naszym Hotelu wszystkie małe 
zwierzęta domowe są mile widziane. 
Zdajemy sobie sprawę, że są one człon-
kami rodzin naszych gości i możliwość 
zabrania ich na wakacje to dla odwie-

z miłości do czworonogów
dbałość o szczegóły i troska w małych gestach czasem liczy się najbardziej i na długo pozostaje 
w pamięci gości. wie o tym doskonale personel hotelu Bania **** thermal & Ski, starając się 
okazać maksimum wsparcia tym z nich, którzy są właścicielami zwierząt. 

kino dla dużych i małych
od dawna wiadomo, że muzyka o wiele lepiej brzmi na żywo, 
a filmy dostarczają mocniejszych wrażeń oglądane na dużym 
ekranie. teraz goście spędzający urlop w hotelu Bania nie 
tylko będą mogli zasiąść na widowni i wziąć udział w cieka-
wych koncertach, ale także skorzystają z innej wielkiej przy-
jemności, jaką niewątpliwie daje wizyta w kinie. 

Jest to możliwe dzięki temu, że część 
Sali Trzy Korony, znajdującej się 
w  Centrum Konferencyjnym w  nie-
dawno otwartym skrzydle Hotelu 
Bania, w  razie potrzeby zmienia się 
w salę kinową. Dla widzów przygoto-
wano 144 miejsca na wysuwanej try-
bunie i  nowoczesny projektor, który 
w połączeniu z zastosowanymi w Cen-
trum Konferencyjnym innowacyjnymi 

rozwiązaniami technologicznymi, daje 
świetną jakość dźwięku i obrazu.

Większość wyświetlanych filmów 
dobierana jest z  myślą o  najmłod-
szych widzach, jednak zdarzają się 
także seanse organizowane specjal-
nie dla dorosłych, tak by każdy gość 
Hotelu Bania z  radością skorzystał 
z tej rzadkiej wśród obiektów hotelo-
wych oferty. 

dzających dodatkowa zaleta. Dokładamy 
także wszelkich starań, by czworonogi 
nie tylko mogły do nas przyjechać, ale 
także by czuły się u nas równie dobrze, 
jak ich właściciele” – opowiada Tomasz 
Rzadkosz. Warto wspomnieć o specjal-
nie przygotowanej ścieżce spacerowej 
obok hotelu, wzdłuż której znajdują się 
przydatne akcesoria jak np. kosze na to, 
co nasi milusińscy lubią po sobie zosta-
wić 

Na szczęście w większości przypad-
ków powiedzenie „pieskie życie” dawno 
zmieniło swój wydźwięk. W  progach 
Bani psy i inni milusińscy, których przy-
wożą goście, cieszą się równym komfor-
tem, jak w domowych pieleszach.

Nowe stanowisko w recepcji 
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raJ dla Fanów 
dwóch kółek 
W  2021 roku nowością czekającą na 
entuzjastów rowerów jest program 
Bania Velo, z  którego skorzystają za-
równo posiadacze własnych dwóch 
kółek, jak i  goście, którzy wypożyczą 
sprzęt na miejscu, w tym także rowery 
elektryczne. Potem pozostaje już tylko 
wybór jednej z  opcji, które obejmuje 
przedstawiona poniżej oferta. 

ODKrYJ PODhAle W sWOim TemPie
Pierwszym wariantem w ramach Bania 
Velo jest przewiezienie nas z  rowerami 
do punktu, z  którego planujemy wy-
startować na wycieczkę, oraz odebra-
nie z umówionej lokalizacji o wskazanej 
godzinie. Dzięki temu zyskujemy szan-
sę przejechania jednej ze wspaniałych 
podhalańskich tras bez konieczności 
martwienia się o powrót do pozostawio-
nego w  innym punkcie auta. A  wśród 
proponowanych wycieczek znajdziemy 
prawdziwe perełki. 

„Transport daje naszym gościom 
możliwość odkrywania najbardziej ce-
nionych ścieżek rowerowych na Podha-
lu według własnego uznania i kondycji, 
w  tempie i w  sposób, jakie im najbar-
dziej odpowiadają. Dodatkowo chętnie 
przygotujemy na wycieczki pożywny 
prowiant, a po powrocie do Hotelu go-
ście skorzystają z przechowalni, a nawet 
myjni rowerów” – opowiada Agata Mun-
zer, kierowniczka działu marketingu. 

Pierwsza z  tras, na którą zdecy-
dowanie warto się wybrać, to Velo 
Czorsztyn, poprowadzona wokół Je-
ziora Czorsztyńskiego. Jest ona uzna-
wana za najpiękniejszy szlak rowero-

wy w  Polsce – jego malowniczość nie 
ma sobie równych. Do wyboru mamy 
tutaj dwie opcje: krótszą, 11-kilome-
trową na odcinku Dębno – Czorsztyn, 
lub dłuższą, od Huby do Frydmana, 
z dodatkową atrakcją w postaci wod-
nej przeprawy pomiędzy Czorsztynem 
a Niedzicą. 

Osobom, które szukają całodzien-
nej wycieczki (ok. 20 km), ale biegną-
cej bardzo spokojną i  łagodną trasą, 
można polecić rowerowy szlak wzdłuż 
Przełomu Dunajca, wytyczony w  nie-
zwykłej scenerii Pienińskiego Parku 
Narodowego. 

Trzecią, nie mniej ciekawą propo-
zycją jest poprowadzona w całości po 
ścieżce rowerowej trasa z Nowego Tar-
gu do granicy słowackiej, zaczynająca 
się dokładnie w miejscu startu szlaku 
wokół Tatr. 

W GruPie rAźNieJ 
Zarówno osoby, które nie czują się 
jeszcze pewnie na dwóch kółkach, jak 
i wytrawni rowerzyści poszukujący no-
wych sposobów spędzania czasu sko-
rzystać mogą z  oferty przygotowanej 
przez firmę Sports Camp. 

„To wynik naszej współpracy z fir-
mą Sports Camp, która organizuje wy-
cieczki rowerowe w całej Europie i ma 
w tym ogromne doświadczenie. Dzięki 
temu jesteśmy pewni, że nasi goście, 
a  także ich dzieci, będą mogli zwie-
dzać najpiękniejsze trasy Podhala pod 
opieką profesjonalnych przewodników 
i w dobrej atmosferze” – zapewnia Aga-
ta Munzer. 

Dla osób początkujących i  rodzin 
z dziećmi w ofercie znajdziemy między 
innymi wspomniane już Velo Czorsz-
tyn, które połączyć można ze zwiedza-
niem wyjątkowych punktów znajdują-
cych się na trasie, takich jak: kościół 
pw. św. Michała Archanioła w Dębnie 
(wpisany na listę UNESCO), skansen 
Osada Turystyczna Czorsztyn czy Za-
mek w Niedzicy. 

Oczywiście także bardziej profe-
sjonalni fani kolarstwa znajdą coś 
dla siebie. Specjalnie dla nich Sports 
Camp wraz z  Hotelem Bania przygo-
towali dwie propozycje wycieczek dla 
zaawansowanych. Pierwsza z  nich – 
Śladami Tour de Pologne – jest niewąt-
pliwą gratką. Na trasie do pokonania 
czekają na nas między innymi sławne 
podjazdy w  Gliczarowie czy Łapszan-
ce. Ogromna satysfakcja ze zmierzenia 
się z nimi wynika jednak ze świetnego 
przygotowania i wielkiego wysiłku, dla-
tego to oferta przeznaczona tylko dla 
osób o bardzo dobrej kondycji. W za-
leżności od formy całej grupy, podczas 
tej wycieczki pokonamy od 50 do 100 
kilometrów. 

Druga, równie wymagająca trasa to 
Gorce Adventure. Świetna propozycja 
dla miłośników pustych szlaków, bez-
droży i  bliskości przyrody. Czeka na 
nas podjazd na najwyższy szczyt Gor-
ców – Turbacz, skąd roztacza się jedy-
ny w swoim rodzaju widok na Tatry. 

„Wszystkim, którzy zdecydują się 
skorzystać z  naszej oferty wycieczek 
zorganizowanych, zapewniamy nie tylko 
opiekę przewodnika, ale także ubez-

pieczenie, żele energetyczne, owoce, 
napoje izotoniczne, transport oraz 
mapkę i  informacje o trasie” – dodaje 
Munzer. 

NAJmłODsi W NATArCiu 
Świetną opcją dla rodzin z dziećmi są 
także znajdujące się w ofercie wyciecz-
ki dla najmłodszych. Rodzice mogą 
wybrać się na trudniejszą trasę, pod-
czas gdy ich pociechy (w odpowiednich 
grupach wiekowych) odebrane zostaną 
z Hotelu i pod opieką profesjonalnych 
przewodników pokonywać będą dosto-
sowane do swoich możliwości ścieżki 
po rezerwacie Bór na Czerwonem. 

„Cały program Bania Velo dostęp-
ny jest tylko dla naszych gości. Ofertę 
rowerową można wybrać już podczas 
rezerwacji - wówczas wycieczkę otrzy-
mamy w cenie pobytu - lub dokupić ją 
fakultatywnie po zameldowaniu. Jeśli 
chodzi o sam transport, wystarczy się 
zapisać na wyjazd busem” – tłumaczy 
Agata Munzer. I dodaje: „Istnieje jeszcze 
jedna opcja, która nie wymaga dojazdu 
w żadne oddalone miejsce. Rowerzyści 
mogą skorzystać z kolejki krzesełkowej 
na Kotelnicę i  sprawdzić się na trasie 
zwanej… królewską. Prowadzi ona po 
części drogą szutrową, po części asfal-
tową, ale natężenie ruchu jest na tyle 
małe, że wycieczka jest niezwykle przy-
jemna i  malownicza. Dużym plusem 
jest też z  pewnością bliskość Hotelu. 
Początkującym rowerzystom, którzy nie 
czują się pewnie na zjazdach, polecamy 
skorzystać z kolejki krzesełkowej także 
podczas powrotu”. 

mało miejsc w Polsce sprzyja aktywnemu wypoczynkowi tak bardzo, jak otoczenie tatr i sąsiednich pasm górskich. tutaj każdy 
sport zyskuje nowy wymiar – okoliczne widoki, bliskość natury i większe wymagania terenu sprawiają, że nasze codzienne aktywno-
ści, takie jak bieganie czy jazda na rowerze, stają się wyjątkowe. dobrze wiedzą o tym właściciele hotelu Bania, którzy starają się 
szukać coraz bardziej atrakcyjnych rozwiązań dla miłośników sportu. 

Takie widoki z siodełka roweru 
smakują jeszcze lepiej
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kuchnia Słodka 
Jak Praliny Bani

TrADYCYJNie i NOWOCześNie
W cukierni Hotelu Bania powstają cia-
sta i  desery, które zadowolą zarówno 
tradycjonalistów, jak i  zwolenników 
kulinarnego eksperymentowania. Szef 
kuchni nie wyobraża sobie, aby w pro-
pozycjach słodkości mogło zabraknąć 
tradycyjnych ciast, czyli sernika i szar-
lotki. Ta ostatnia występuje aż w trzech 
odsłonach. Goście zwykle zwracają 

szczególną uwagę na ciemną szarlot-
kę na cieście maślanym. Oczy cieszy 
jej finezyjny kształt, a wyjątkowy smak 
i kolor uzyskano dzięki dodatkowi na-
turalnego kakao oraz prażonych na 
maśle jabłek z miodem i bananami.

Pozostając w zgodzie z nowoczesny-
mi trendami w  cukiernictwie, w  ho-
telowej kawiarni czy na zewnętrzne 
uroczystości można zamówić mono-

desery. Mistrzowie kulinarni z Hotelu 
Bania **** Thermal & Ski wytwarzają 
te miniaturowe torciki w  ciekawych 
smakach. Powstają one z musu, któ-
ry otula żelkę lub chrupkę, a wszystko 
wykończone jest cukierniczą glazurą. 
Dzięki temu słodycz przełamana jest 
nutą cytryny, limonki lub marakui. 
To oryginalne połączenie przenosi nas 
do kulinarnej krainy XXI wieku. Nic 
dziwnego, że nawet szef cukierni Hote-
lu Bania, Norbert Dziadkowiec, przy-
znaje, że często daje się uwieść poku-
som wyrabianym pod jego okiem. 

Cukiernia Hotelu Bania działa jak 
na nowoczesną jednostkę tego typu 
przystało. Goście czy klienci zewnętrz-
ni zamawiający tutaj desery na uro-
czystości rodzinne lub biznesowe 
mogą mieć życzenia specjalne: wersje 
bezglutenowe lub z wyeliminowaniem 
innych składników alergizujących. 
„Nasz klient, nasz pan” – ta maksyma 
przyświeca także Baniowym mistrzom 
wytwarzającym smakołyki. Mimo to 
na pytanie, czy tworząc desery i  cia-
sta, można unikać cukru, Norbert 
Dziadkowiec reaguje z powściągliwym 
optymizmem. „Czy wege beza będzie 
smakowała równie wyśmienicie jak 
tradycyjna?” – śmieje się szef cukierni. 
Pozornie pozostawia to pytanie bez od-
powiedzi, ale chyba każdy się domyśla, 
jak ona brzmi…  

słODKie POKuszeNie  
Praliny są  wytwarzane w  cukierni 
Bani już od trzech lat, ale w  ciągu 
ostatniego roku stały się prawdziwym 
hitem. Wyrabiane na miejscu z dosko-
nałej jakości czekolady belgijskiej cie-
szą i podniebienie, i  oczy. Czekoladki 
są wizytówką Hotelu od momentu po-
witania – kiedy goście zastają je w for-
mie niespodzianki w pokojach – aż do 
chwili pożegnania, kiedy kupują je na 
prezent lub „na później” w hotelowym 
sklepiku.    

Przygotowanie pralin wymaga wie-
logodzinnej pracy. Tempering, czyli 
podgrzewanie i  schładzanie czekola-

kawiarnia na Szczycie hotelu Bania swoją nazwę zawdzięcza nie 
tylko usytuowaniu wysoko ponad koronami drzew. opinia o wyso-
kiej jakości kulinariów cukierni Bania nie jest przesadzona. in-
nymi słowy – cukiernia wręcz szczyci się swoimi słodkimi wyroba-
mi. oczywiście „małym co nieco” dla łasuchów w resorcie Bania 
można rozkoszować się nie tylko w kawiarni. Już po przekrocze-
niu progu hotelowego pokoju gości wita deserowa niespodzian-
ka. a to dopiero początek przygody ze słodką odsłoną Bani.

dy do odpowiednich temperatur, jest 
ważnym elementem tej technologii. 
Początkowo mistrzowie słodkiej kuch-
ni Bania podgrzewają czekoladę do 
temperatury 45 stopni, by następnie 
zbijać ją do 31 stopni. Po takiej obrób-
ce skrystalizowaną czekoladę uważ-
nie wylewa się do odpowiednich form, 
aby na ich ściankach nie powstawały 
pęcherzyki powietrza. Praliny schła-
dzane są początkowo w  temperaturze 
pokojowej, a następnie w specjalnej lo-
dówce. Jednak tajemnica smaku tkwi 
w ich wnętrzach. W hotelowej cukierni 
powstają trzy rodzaje: z nadzieniem pi-
stacjowym, pomarańczowym i na bazie 
likieru toffi. Cały proces – od mielenia 
pistacji do efektu finalnego – odbywa 
się na miejscu. 

Jak zawsze, także i  w  swoim naj-
słodszym wydaniu, Hotel Bania stawia 
w  kuchni na naturalność i  wysoką 
jakość produktów oferowanych tury-
stom odwiedzającym Podhale. A  po-
tem, nawet kilka tygodni po pobycie, 
można skosztować schowanych na dnie 
pudełeczka pralin i przenieść się my-
ślami do Bani. Oczywiście wszystko to, 
zanim ponownie trafimy w jej gościnne 
progi, zaczynając od rytualnego, słod-
kiego poczęstunku. 

Autorska propozycja prosto 
z hotelowej cukierni 

Szef cukierni Hotelu Bania 
- Norbert Dziadkowiec 
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Tatr Wysokich, Gorców i  Pienin. To 
nasz sposób na zachęcenie gości Hote-
lu do korzystania z oferty tego miejsca, 
ale także do penetrowania regionu, 
wędrowania po górach i  poznawania 
Podhala”. 

„KuDłOń” W  AuTOrsKieJ OD-
słONie: 
40 ml syropu Bania z pędów sosny, 30 
ml soku z cytryny, 20 ml likieru Briot-
tet de Sapin, 60 ml naparu z pokrzy-
wy, 40 ml wódki Amundsen. 

Do szklanki wsypujemy lód, wlewa-
my  wódkę, a potem pozostałe składni-
ki. Energicznie mieszamy i podajemy.

sOKi NA zDrOWie
Sok z  leśnych malin jest dobry na 
przeziębienie. Sok z  czarnej borówki 
hamuje proces starzenia. Sok z jeżyny 
leśnej wzmacnia serce, a  z  jarzębiny 
dobroczynnie wpływa na układ od-
pornościowy. Jeśli w dodatku są one 
produkowane z  naturalnych składni-
ków, a owoce zbierane są w pięknych 
i  nieskażonych cywilizacją zakątkach 
przyrody – zbawienny wpływ produk-
tów oferowanych w  Hotelu Bania bę-
dzie gwarantowany.   

PęDY sOsNY i CzeremChA… 
W sYrOPie
Ogromnym powodzeniem wśród tu-
rystów cieszą się oryginalne syropy 
oferowane w  Hotelu Bania. Dla tych, 
którym znudził się zapach i smak na-
turalnych malin, proponujemy ich ma-
riaż z owocem dzikiej róży w syropie. 
Połączenie delikatności róży i  mocy 
malin czyni zdrowotne cuda.  

Warto pokusić się także o  spraw-
dzenie smaku syropu z  wiśni z  cze-
remchą na miodzie. Ten z kolei, dzięki 
wiśniom zawierającym dużą ilość prze-
ciwutleniaczy, może stanowić słodką 
broń przeciw nowotworom. Ma on jesz-
cze jeden walor – nie zawiera dodatko-
wego cukru! 

Syrop z  czarnej porzeczki z  im-
birem i  limonką to również słodki 
strzał w  dziesiątkę. Nie zawiera kon-
serwantów, sztucznych barwników czy 
aromatów. A  przy tym świetnie kom-
ponuje się smakowo zarówno z czarną 
herbatą, jak i z wodą. 

Prawdziwym hitem w Hotelu Bania 
stał się syrop z  pędów sosny. Napar 
z  tego popularnego drzewa iglaste-
go z  dodatkiem cukru trzcinowego, 
soku z  cytryny bez skórki i malutką 
szyszką zatopioną w  butelce działa 
na wszystkie zmysły. Syrop z  pędów 
sosny goście Hotelu Bania upodobali 
sobie także jako „słodką pamiątkę”, 
którą nabywają, żegnając się z Podha-
lem. Mały prozdrowotny upominek 

służy potem nie tylko jako koło ratun-
kowe w  czasie przeziębienia. Jedna 
łyżeczka syropu ożywia wspomnie-
nia z  urlopu na Podhalu na każdej 
szerokości geograficznej. Nie mówiąc 
o  tym, że syrop z  pędów sosny jest 
genialny także do drinków. Ale to już 
inna historia, warta nowego akapitu 
w naszej krótkiej, słodkiej opowieści.

sYrOP Nie TYlKO DO herBATY
Naturalne soki i syropy w Hotelu Bania 
znajdują zastosowanie nie tylko do de-
serów, herbatek, czy bezalkoholowych 
koktajlów. Koktajl na bazie pokrzywy, 
pędów sosny lub rumianku  świet-
nie wpisuje się zarówno w wiosenne, 
jak i  letnie menu. A po górskich wę-
drówkach i  zwiedzaniu tego pięknego 
zakątka Polski turyści mogą spędzić 
wieczór, próbując autorskich drinków 
barmanów z  Hotelu Bania. Niektóre 
z  nich wykorzystują takie produkty 
Bani, jak słynne nalewki: litworówkę 
i cytrynówkę, inne zaś bazują właśnie 
na słodkich dodatkach.

Dla odważnych, którzy chcą spraw-
dzić legendarną moc podhalańskich 
trunków, szef barmanów, Kamil Front, 
zdradza autorski przepis na drinka 
o wdzięcznej i regionalnej nazwie Kudłoń. 

„Nazwa drinka odwołuje się do 
znanego szczytu w Gorcach – wyjaśnia 
Kamil Front – Nie korzystamy z prze-
pisów znalezionych w Internecie. Sami 
tworzymy, próbujemy, szukamy no-
wych smaków. Natomiast nie wymy-
ślaliśmy nowych i wyszukanych nazw. 
Wszystkie zaczerpnęliśmy z mapy gór: 

zatrzymać 
aromat lata
turyści odwiedzający hotel Bania **** thermal & Ski mogą po-
czuć się jak u babci. wszystko to za sprawą takich produktów, 
jak herbatki, miody, syropy, soki i konfitury, które przygotowywa-
ne są specjalnie dla Bani, na bazie tradycyjnych podhalańskich 
ziół i innych darów natury. Bogactwo regionu odkrywane w kuchni 
jest integralnym elementem prawdziwej podróży. taki „kulinarny 
trip” będzie inny o każdej porze roku. wiosna i lato są czasem 
szczególnym. na szczęście zapach i smak budzącej się do życia 
natury, a później dojrzałych owoców można zatrzymać w słoiku. 
Jeśli dodamy do tego odważne mariaże naturalnych produktów, 
otrzymamy smaki i zapachy będące nową odsłoną Podhala, któ-
rą warto odkrywać każdego dnia.   

widok wart miliony 
w kawiarni na Szczycie od niedawna możemy nie tylko po-
dziwiać piękne widoki, ale też skorzystać z bardzo praktycz-
nej i estetycznej „ściągawki”. 

Kawiarnia usytuowana na czwartym 
piętrze to piękne, zaprojektowane 
z  dbałością o  szczegóły, niezwykle 
przemyślane wnętrze, wybór eksklu-
zywnych alkoholi i zapach doskona-
łej, świeżo parzonej kawy. Wartością 
dodaną, która wyróżnia to miejsce, 
jest również widok. Ściana okien 
pozwala cieszyć się niczym nieza-
kłóconą panoramą Tatr Bielskich, 

Wysokich oraz Białki Tatrzańskiej. 
Od tego roku z myślą o wszystkich 
gościach odwiedzających białczań-
ski Resort przygotowano panoramę 
z  dokładnym opisem widocznych 
z  Kawiarni na Szczycie wierzchoł-
ków. Z pewnością dodaje to jeszcze 
więcej uroku i przypadnie do gustu 
wszystkim wielbicielom górskich wi-
doków. Orzeźwiający pomysł na 

wykorzystanie soku z jarzębiny 
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TERMA BANIA 
– wczoraJ, dziś i Jutro, 
czyli krótka hiStoria wielkiego SukceSu 

Wszystko zaczęło się w  2004 roku. 
To wówczas zrodził się pomysł budo-
wy kompleksu termalnego, którego 
powstanie od samego początku uza-
leżniano od dostosowania nowego 
miejsca do naturalnego ukształtowa-
nia terenu. Podobnie jak w  przypad-
ku Hotelu Bania, tak i tu istotne było 
połączenie nowoczesnej architektury 
z  tradycją, górskim otoczeniem i  roz-
wiązaniami przyjaznymi środowisku. 

Właśnie bliskość natury jest tu 
szczególnie warta uwagi. Do budowy 
Termy w większości użyto charaktery-
stycznych dla regionu materiałów, ta-
kich jak kamień i drewno. Oczywiście, 
kluczowe jest wykorzystywanie wody 
czerpanej z głębi ziemi. Ta w Białce Ta-
trzańskiej, dzięki geologicznej specyfice 
rejonu, początkowo ma temperaturę 72 
stopni Celsjusza, a  po oddaniu części 
energii trafia do basenów jako woda 

termalna o  temperaturze około 34–38 
stopni Celsjusza, zachowując przy tym 
cenne mikroelementy. Zawiera ona 
siarczki, krzemionkę, potas, magnez, 
żelazo i wapń, a  jej lekko kwaśny od-
czyn i temperatura ułatwiają ich wchła-
nianie. Kąpiele w  Termie zalecane są 
szczególnie dla osób, które cierpią na 
przewlekły stres, bóle głowy, bezsen-
ność, schorzenia skóry, problemy z ci-
śnieniem i przemianą materii, a  także 
poszukują metod wspomagających od-
chudzanie. Byśmy jako goście mogli 
korzystać z  dobrodziejstwa wód mine-
ralnych w Białce, przez wiele lat trwał 
proces budowy i udoskonalania rozwią-
zań, które obecnie oferuje Terma. 

WCzOrAJ 
W  czerwcu 2021 roku obchodzimy 
dziesięciolecie otwarcia Termy Bania, 
ale jej historia jest znacznie dłuższa. 

Oto kalendarium punktów zwrotnych 
w  dziejach tego wyjątkowego miejsca 
na mapie Podhala. 
2004 – rodzi się idea budowy basenów 
termalnych. Jej pomysłodawcą jest Jó-
zef Dziubasik, który pragnie stworzyć 
nową, nieznaną w tej części Polski ja-
kość. Budynek basenów ma harmonij-
nie wpisać się w otaczający krajobraz. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
naturalnych i  typowych dla Podhala 
materiałów, drewna i  kamienia, ale 
przede wszystkim za sprawą wyjątko-
wych rozwiązań architektonicznych, 
sprawiających wrażenie naturalnej 
kontynuacji pofalowanych łąk.
2006–2007  roku – powstaje odwiert 
geotermalny Białka Tatrzańska GT-1, 
od którego wydajności w pełni zależy 
realizacja wizji Dziubasika. Inwestycja 
ma przynieść odpowiedź na wiele wąt-
pliwości: czy możliwe jest dotarcie do 

warstwy z ciepłą wodą? Czy będzie ona 
wystarczająco gorąca? Jak duża okaże 
się wydajność? Ryzyko jest ogromne, 
bo nikt nie może zagwarantować po-
wodzenia najważniejszej części planu 
– uzyskania dostępu do geotermalne-
go źródła o  właściwych parametrach 
– a przecież ten etap kosztuje inwesto-
rów wiele starań. Należy bowiem prze-
prowadzić badania geologiczne, skom-
pletować niezbędną dokumentację, 
uzyskać koncesję, a w końcu wykonać 
skomplikowany odwiert o  głębokości 
niemal 2,5 kilometra.  Na szczęście 
potwierdzają się wstępne założenia 
i woda, do której udaje się dotrzeć, ma 
odpowiednią temperaturę, można więc 
przystąpić do realizowania marzeń.
2009  – rusza budowa  Termy Bania. 
Początek prac przypada na bardzo 
srogą zimę, co utrudnia wiele robót, 
których nie można wykonać w  tak 
szybkim tempie, jakie pierwotnie za-
kładano. Jednak mimo trudności na 
starcie prace posuwają się sprawnie, 
a  wyjątkowy architektonicznie budy-
nek niemal rośnie w oczach. Powstają 
też kolejne niecki basenów, które sta-
nowią stopniowo materializującą się 
zapowiedź wyjątkowych atrakcji, z  ja-
kich niebawem będą mogli korzystać 
pierwsi goście.
15 czerwca 2011  – na ten moment 
czekano niemal siedem lat, trudno się 
więc dziwić, że otwarcie Termy Bania 
świętowane jest wyjątkowo hucznie. 
Z niezwykle pięknej i  oryginalnej bry-
ły budynku cieszą się inwestorzy, ale 
najbardziej przypada ona do gustu 
gościom, z  myślą o  których przecież 

historia termy Bania to opowieść, w której łączą się ambicje, wizjonerstwo i pracowitość, trady-
cja i nowoczesność, czerpanie z natury i ekologiczne rozwiązania. obecny sukces jest wypadkową 
wszystkich tych elementów – żadnego z nich nie mogło zabraknąć, aby to miejsce miało dzisiejszy 
kształt, funkcjonalność i klimat. a jak będzie wyglądać jego przyszłość?

to było marzenie mojego życia. i spełniło się! ale życie, 
jak wiemy, ciągle przynosi różne wyzwania i dlatego nie 
można na tym poprzestać – trzeba tworzyć dalej.

Józef dziubasik w 2011 roku 
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powstała. Odwiedzający Podhale tury-
ści przyjmują nową atrakcję z wielkim 
entuzjazmem, bowiem zaskakuje ona 
fuzją nowoczesności i  tradycji. O  po-
wodzeniu, jakim cieszy się inwestycja, 
świadczą długie kolejki do kasy – każ-
dy chce zobaczyć wyjątkowe baseny 
termalne i zakosztować relaksu w gór-
skim Saunarium. 
2016  – idea powstania Termy nie za-
kładała przerw w  rozwoju. Zgodnie 
z zasadą, że kto stoi w miejscu, ten się 
cofa, inwestorzy cały czas podejmują 
szereg działań mających sprawić, aby 
kompleks budynków był jeszcze bar-
dziej atrakcyjny i  przyjazny dla gości. 
Dlatego pięć lat po otwarciu Termy 
przebudowana zostaje Strefa Zabawy, 
powstaje też wodny plac zabaw na an-
tresoli, gdzie znajdują się atrakcje dla 
najmłodszych – minizjeżdżalnia, wodny 
wąż, interaktywna wieżyczka z wiader-
kami czy magiczne wysepki. Bezpiecz-
ny dla dzieciaków brodzik zyskał też 
nową maskotkę, jaką jest sympatyczna 
żaba Termuś. 

W tym samym roku z myślą o doro-
słych przebudowana zostaje antresola 
w Saunarium, na której powstaje wido-
kowy taras wypoczynkowy z drink ba-
rem i wygodnymi leżakami. Inwestycja 
ta jest odpowiedzią na coraz większe 
zainteresowanie kulturą saunowania. 

Również w  2016 roku otwarta 
zostaje ogromna Strefa Letnia o  po-
wierzchni ponad 400 m². Takiego 
miejsca, wypełnionego zjeżdżalniami 
i  basenami, nie było do tej pory na 
Podhalu. Wyposażone w  gigantyczny, 
dmuchano-wodny plac zabaw jest wy-

jątkową atrakcją dla dzieci, natomiast 
dorośli mają tu do dyspozycji impo-
nujący rozmiarem teren do opalania, 
z  wygodnymi leżakami, parasolami 
i barem letnim.
2017 – pojawia się kolejna atrakcja na 
lato, dostępna tylko w  Termie Bania 
– Strefa Letnia wzbogaca się  o 3-toro-
wy ślizg wodny. 
2018  – w  Saunarium  powstaje  gro-
ta solna, basen solankowy i nowy ba-
sen z chłodną wodą do masażu stóp. 
W konstrukcji pierwszej z tych atrakcji 
wykorzystano bryły soli kłodawskiej 
oraz drewniane belki z prawdziwej gó-
ralskiej chaty, natomiast znajdująca 
się w  grocie tężnia wzmacnia efekty 
solankowej inhalacji.
2018 – kontynuowana jest rozbudowa 
Strefy Relaksu, w której pojawiają się 
kolejne elementy –  dwa nowe baseny 
zewnętrzne, z których można kontem-
plować niepowtarzalną panoramę Tatr 
Bielskich i  Wysokich… Do tego przy 
jednym z  basenów usytuowano wod-
ny drink bar. Poza tym do dyspozycji 
gości oddane zostają dwie sauny – fiń-
ska i ziołowa – studnia do schładzania 
i niecka ze śniegiem.
2019  – druga odsłona Strefy Let-
niej powiększa jej ofertę o nowe dmu-
chane zjeżdżalnie.
2020 – powstaje kolejne bezpośrednie 
połączenie, dzięki któremu goście ho-
telu mogą wygodnie przejść do Termy 
nawet w  szlafrokach, niezależnie od 
pogody i bez przechodzenia przez hol 
kasowy.
2021  – otwarty zostaje Wodny Plac 
Zabaw.

Terma latem 2020 roku 

Odwiert w 2006 roku 

Terma w trakcie budowy
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Dziś 
Z  okazji 10-lecia otwarcia Termy za-
planowano udostępnienie gościom ko-
lejnej nowości – wodnego miasteczka, 
które zaskoczy i  zadowoli nawet naj-
bardziej wymagających fanów tego ro-
dzaju rozrywek. Na osoby odwiedzają-
ce Termę czekać ma pięć zakręconych 
zjeżdżalni oraz platformy z atrakcjami 
wodnymi, a poszczególne elementy kon-
strukcji połączone będą schodkami 
i  mostkami. Dobrą zabawę zapewnią 
rozmieszczone w  różnych miejscach 
armatki wodne, zraszacze, gejzery i na-
pełniane wodą wiaderka, które ucieszą 
zarówno młodsze, jak i  nieco starsze 
dzieci. Z kolei rodzicom na pewno przy-
padnie do gustu Strefa Wypoczynku, 
wyposażona w wygodne leżaki, paraso-
le i bar letni, gdzie odpoczną, w czasie 
gdy dzieci będą się bawić w bezpiecznej 
przestrzeni. Możliwość pełnego kontro-
lowania poczynań najmłodszych uzy-
skano dzięki odpowiedniemu zaprojek-
towaniu wodnego placu zabaw, tak by 
atrakcje dla dzieciaków znajdowały się 
na niższych poziomach, natomiast stre-
fa dla dorosłych – na wyższych. Właści-
we rozplanowanie przestrzeni również 
ratownikom umożliwia sprawowanie 
pieczy nad kąpiącymi się. 

10 urodziny Termy Bania celebro-
wane będą w pierwszy wakacyjny week-
end, czyli 26–27 czerwca 2021 roku. 
Oczywiście szansa skorzystania z  no-
wego Wodnego Placu Zabaw to tylko 
jedna z  wielu atrakcji zaplanowanych 
przez właścicieli resortu. Wszyscy go-

ście mogą liczyć na poczęstunek uro-
dzinowym tortem, a dla najmłodszych 
przygotowano bogatą ofertę, między 
innymi konkursy z  nagrodami i  wie-
czorną zabawę przy najlepszych mu-
zycznych hitach. W pierwszy weekend 
po zakończeniu roku szkolnego cze-
kają nas również koncerty na scenie 
Kultury na Bani, która startuje już od 
piątku 25 czerwca – wówczas wystąpi 
Hollywood Rose, który zagra najwięk-
sze przeboje  Guns’n’Roses.  W  sobotę 
bawić się będzie można przy dźwiękach 
zespołu InoRos, a  na niedzielę zapla-
nowano koncert dla najmłodszych. Nie 
zapomniano oczywiście o  aktywnych, 
na których w  sobotę czeka rowerowy 
Marathon Tatry Race, którego najdłuż-
sza trasa stanowi poważne wyzwanie, 
wiedzie bowiem wokół całych Tatr. 

JuTrO
„Dużo jeszcze przed nami i wiele wciąż 
chciałbym zrealizować” – stwierdza Pa-
weł Dziubasik, współwłaściciel Resor-
tu, zapytany o granicę rozwoju. Z pew-
nością, goszcząc choć raz w  Hotelu 
lub Termie Bania, można odczuć, że 
miejsce to także w przyszłości zasko-
czy klientów nowymi pomysłami i udo-
godnieniami. Konsekwentny, przemy-
ślany rozwój i zmiany to cechy, których 
możemy być pewni, przyjeżdżając do 
Białki. Nietrudno więc się domyślić, że 
odwiedzających Termę w  najbliższych 
latach czeka wiele nowości. „Projekty 
rozbudowy są dość zaawansowane. 
Oczywiście, wiele zależy od sytuacji, 

•	 Odwiert geotermalny Białka Tatrzańska GT-1 ma 2500 metrów głębokości.
•	 W Strefie Letniej znajduje się ponad 500 leżaków. 
•	 Wodno-powietrzny plac zabaw ma ponad 400 metrów kwadratowych po-

wierzchni.
•	 Nawet 140 osób pracuje w Termie Bania w sezonie wysokim.
•	 Początkowa temperatura wody z  białczańskiego odwiertu wynosi 

72 stopnie Celsjusza.
•	 Woda zarówno w  basenach wewnętrznych, jak i  zewnętrznych ma 

od 34 do 38 stopni Celsjusza.
•	 Do dyspozycji gości Termy jest łącznie 8 saun. 
•	 W Termie Bania oddano do użytku 3 strefy: Zabawy, Relaksu i Sauna-

rium, odpowiadające różnym potrzebom gości.
•	 1 zegarek zastępuje bilet i klucz do szafki, umożliwia też dokonywanie 

płatności.
•	 Cały dach obiektu termalnego pokryty jest tysiącami rozchodników i ziół.

terma Bania w liczBach

która w ostatnich miesiącach była bar-
dzo dynamiczna” – dodaje Dziubasik.

Na pierwszym etapie planowane 
jest wykonanie otworu geotermalne-
go GT2, który umożliwi jeszcze lep-
sze wykorzystanie naturalnych zaso-
bów terenu i sprawi, że obiekt stanie 
się bardziej przyjazny środowisku. 
Wykonanie odwiertu pozwoli także 
na zaspokojenie zwiększonego zapo-
trzebowania na ciepło, co jest istotne 
w  kontekście kolejnych etapów: roz-
budowy Termy Bania o część wschod-
nią, a następnie zachodnią. Realizacja 
pierwszej inwestycji planowana jest 
już na lata 2023–25. Powstanie wów-
czas tak zwana „sucha” część – nowo-
czesna powierzchnia handlowa, usłu-

gowa i  gastronomiczna. Znajdzie się 
w niej również Galeria Zabaw o łącznej 
powierzchni ponad 2000 metrów kwa-
dratowych, pełna atrakcji dla dzieci, 
młodzieży i  starszych. Na gości, któ-
rzy przyjadą, aby skorzystać z  boga-
tej oferty Termy, będzie czekać aż 438 
miejsc parkingowych zlokalizowanych 
na trzech podziemnych poziomach. 

Z kolei część zachodnia zostanie za-
projektowana w oparciu o efekt energe-
tyczny uzyskany po wykonaniu otworu 
GT2. Najpewniej będzie budowana eta-
pami. W pierwszej kolejności powstanie 
nowa Strefa Letnia. Ponadto już w naj-
bliższych latach Saunarium, Strefa Re-
laksu i Strefa Zabawy zostaną odświe-
żone dzięki zmianom wystroju wnętrz. 

Rok 2016, kiedy powstała 
imponująca strefa letnia  

Terma po otwarciu 
w 2011 roku

Wizualizacja rozbudowy 
Termy — część wschodnia

Po rozbudowie strefy 
basenowej w 2018 roku 

Wizualizacja wodnego miasteczka otwartego 
w czerwcu 2021 roku na 10-lecie Termy 

Nowość z 2019 roku  
— dmuchane zjeżdżalnie
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Jak działa hotelowy dział SPa?

Piękne wnętrza, nowoczesne rozwią-
zania, najlepsze dla naszego zdrowia 
psychicznego i  fizycznego zabiegi, 
a  przede wszystkim – personel Hote-
lu Bania, który każdego dnia stara się 
wesprzeć swoich gości w poprawianiu 
samopoczucia. 

DlA DuszY i CiAłA 
„W tym momencie działamy dwutoro-
wo. Pierwszym z  miejsc jest Sielsko 
Anielsko, gdzie znajduje się cała stre-
fa wellness, wszystko to, co wiąże się 
w jakiś sposób z relaksem i chwilą wy-
tchnienia. Podzieliliśmy je dodatkowo 
na dwie części. W jednej z nich mamy 
sauny, a w drugiej wykonujemy zabie-
gi na twarz, ciało oraz oczywiście ma-
saże relaksacyjne, zabiegi fryzjerskie 
i pielęgnacyjne” – opowiada Katarzyna 
Dziubasik, właścicielka Sielsko Aniel-
sko Wellness & SPA. 

Saunarium, z którego mogą skorzy-
stać goście, to wyjątkowe miejsce. Nie 

tylko są one miejscem odpoczynku, 
ale także źródłem zdrowia i witalności. 
Goście Bani mogą wybrać idealną dla 
siebie saunę  – na przykład jodłową, 
która wita ich zapachem lasu i  jest 
doskonałym rozwiązaniem dla każde-
go poszukującego odpoczynku oraz 
kuracji górnych dróg oddechowych. 
Kamienna sauna parowa przeznaczo-
na jest z  kolei dla osób cierpiących 
na zapalenia stawów, napięcie mięśni 
grzbietu, astmę czy przewlekłe zapale-
nie oskrzeli. Do wyboru mamy także 
saunę fińską, która doskonale działa 
na nerwowość, zmęczenie i  niepokój, 
oraz zupełnie wyjątkową – saunę chle-
bową. Uwalniające się podczas piecze-
nia chleba enzymy wpływają kojąco na 
nasze zmysły, pobudzają przemianę 
materii i niesamowicie relaksują. 

„O zdrowie i komfort naszych gości 
dba 18 pracowników, z których więk-
szość to fizjoterapeuci, ale mamy też 
dwie kosmetolożki i  dwie fryzjerki, 
recepcjonistki i  kierowniczkę Sielsko 
Anielsko” – wymienia Katarzyna Dziu-
basik. I  dodaje: „Drugim miejscem, 
w  którym bardzo intensywnie działa-
my, jest Terma Bania, gdzie znajduje 
się nowa część fizjoterapeutyczna i re-
habilitacyjna. Skupiamy się tam na pro-
blemach zdrowotnych i leczeniu”. W tym 
przypadku zdecydowanie największą 
rolę odgrywają fizjoterapeuci. Leczenie 
odbywa się poprzez masaże, falę uderze-
niową czy radiową. „Pandemia w  pew-
nym sensie podyktowała nam taki spo-
sób działania” – przyznaje Dziubasik. 
„Zdecydowanie stawiamy teraz nie tylko 
na duszę, ale także na ciało”. 

TrzeBA luBić luDzi
Często, korzystając ze SPA, nie zasta-
nawiamy się nad tym, jak dużym wy-
siłkiem psychicznym i  fizycznym jest 
praca fizjoterapeuty. Przychodzimy do 

takich miejsc, jak Sielsko Anielsko, ze 
swoimi problemami, stresami, niepo-
kojem czy bólem fizycznym, z którymi 
mierzą się pracujące tam osoby. 

„Oczywiście, jak w każdej usłudze, 
praca ta przynosi wiele satysfakcji i ra-
dości, ale wymaga też sporego wysiłku. 
Zawsze trzeba być przygotowanym na 
różnego rodzaju klientów i  wszelakie 
sytuacje. Naturalnie staramy się, by 
poziom usług był jak najwyższy i  by 
każdy gość czuł się u  nas jak najle-
piej. Dlatego nasi pracownicy nie tyl-
ko mają fach w  rękach i  są świetny-
mi specjalistami w  swoim zawodzie, 
ale także kochają ludzi i pracę z nimi. 
Jeśli ktoś przychodzi z bólem, poma-
gamy mu go uśmierzyć. Wtedy bardzo 
ważne jest właśnie podejście psycho-
logiczne. Trzeba mieć w  sobie sporo 
empatii, a  jednocześnie umieć dbać 
o  siebie, swoje zdrowie i  samopoczu-
cie. Pracujemy od 10 do 21, więc spę-
dzamy w tym miejscu naprawdę sporo 
czasu” – opisuje Katarzyna Dziubasik. 

Właścicielka Sielsko Anielsko pod-
kreśla także, że już na etapie rozmów 
kwalifikacyjnych stara się przygoto-
wać przyszłych pracowników na to, 
że jest to zajęcie specyficzne i  zwykle 
ma niewiele wspólnego z  tym, czego 
doświadczyli podczas nauki zawodu 
na studiach lub praktyk: „Rzetelne 
wykonanie swojej pracy to jedna spra-
wa, ale równie ważna jest umiejętność 
zaopiekowania się gościem. Warto być 
miłym, uprzejmym i mieć poczucie hu-
moru”. 

Co ważne, Hotel Bania stara się 
ułatwić pracę fizjoterapeutom, zdając 
sobie sprawę, że wykonują oni ciężki 
fizycznie zawód. Jednym z  wyrazów 
takiej troski jest dbanie o  odpowied-
ni dobór sprzętu. „Mamy specjalne 
leżanki dla gości, które poprawiają 
pozycję fizjoterapeuty i  ułatwiają mu 

ostatnie półtora roku nie było łatwe dla nikogo. Pandemia nie tylko wpłynęła na zdrowie fizyczne, ale także zupełnie zmieniła nasz 
styl życia, często ścieżkę kariery zawodowej, a przede wszystkim spowodowała izolację, zaburzyła kontakty społeczne i podwyższyła 
poziom stresu. dlatego w tych czasach bardziej niż kiedykolwiek poszukujemy skutecznego relaksu i ukojenia – zarówno dla ducha, 
jak i dla ciała. Pomagają nam w tym pracownicy działu SPa hotelu Bania **** thermal & Ski. 

zadanie – są odpowiednio dobrane nie 
tylko z  myślą o  klientach, ale także 
o pracownikach” – tłumaczy Katarzy-
na Dziubasik. „Musimy dbać o siebie 
nawzajem”. 

WAżNe JesT OTOCzeNie
Wychodząc naprzeciw potrzebom za-
równo osób korzystających ze SPA, 
jak i  tworzących je na co dzień, za-
projektowano także wnętrze Sielsko 
Anielsko. Charakter otoczenia, w któ-
rym pracujemy i odpoczywamy, ma na 
nas niezwykle duży wpływ. Katarzyna 
Dziubasik zwraca uwagę także na ten 
aspekt. „Mamy tu bardzo dużo drew-
na, kamienia, naturalnych materiałów. 
Znajdujemy się w przepięknym otocze-
niu, a do takiej pracy przyjemniej się 
przyjeżdża. Jednak tym, co jest tak 
naprawdę najważniejsze i co definiuje 
idealnego pracownika, jest pasja. Jeśli 
kochamy to, co robimy, łatwiej pora-
dzimy sobie w każdej sytuacji”. 

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz to 
także specjalność Sielsko Anielsko 

Goście Bani mogą wybrać idealną 
dla siebie saunę 

Relaks dla ducha i ciała 
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działo SiĘ, że heJ!

kongres rentowny hotel
Pomimo trudnej sytuacji w branży kongresowej, jaką wywołała pandemia 
coVid-19, w dniach 10–11 września 2020 roku w Bania conference center 
udało się zorganizować kilka ważnych imprez – jedną z nich był kongres 
rentowny hotel. 
To już siódma edycja wysoko cenionej w branży konferencji, której pełna 
nazwa brzmi: Ogólnopolski Kongres Menedżerów, Właścicieli Hoteli i Obiek-
tów Hotelowych. Główna organizatorka, redaktorka naczelna „Biznes Hotel” 
Monika Cichocka, świetnie wyczuwa potrzeby i oczekiwania uczestników, 
dostosowując do nich program imprezy: „Rozmawiamy zarówno z osobami, 
które brały udział w  poprzednich edycjach, jak i  z  prelegentami, którzy 
wskazują, jakie tematy mają do zaproponowania” – mówi. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z przetrwaniem 
obiektów w czasach covidu. Analizy przedstawiane przez prelegentów, dys-
kusje i kuluarowe rozmowy z pewnością zaprocentują większą świadomością 
w tym zakresie wśród uczestników kongresu. Naturalnie nie wszystko kręci-
ło się wokół aktualnej sytuacji – poruszano także ponadczasowe tematy, któ-
re zawsze interesują biznesmenów z branży hotelarskiej i gastronomicznej: 
efektywność sprzedaży B2B, rosnącą rolę mediów społecznościowych, kom-
pleksowe zarządzanie rezerwacjami, wykrywanie nieprawidłowości w zarzą-
dzaniu kosztami, a także budowanie zespołu i relacji z gościem. 

„Dostaliśmy sporo informacji od uczestników i prelegentów z pytaniami, 
kiedy zorganizujemy kolejną edycję i czy na pewno odbędzie się ona w tym 
samych hotelu” – podsumowywała Cichocka. Wydaje się, że to najlepsza re-
cenzja konferencji.  

Snow eXPo Ski test 2020/2021
Snow eXPo Ski test to największe narciarskie i snowboardowe testy w Pol-
sce. nic dziwnego, że pierwszy taki event w sezonie odbywa się na zawsze 
świetnie przygotowanych stokach kotelnicy Białczańskiej. 
Choć miniony sezon narciarski był również daleki od normalności, inaugu-
racja wielkich testów w terenie, która odbyła się na białczańskich stokach 
12–13 grudnia, była wręcz rekordowa. Snow Expo daje możliwość porówna-
nia oferty niemal wszystkich czołowych producentów z branży. Marek, któ-
re udostępniły swoje produkty, zaprezentowało się tym razem aż 20, a byli 
wśród nich absolutnie wszyscy potentaci. 

Przetestowanie nart na stoku pod okiem fachowców to niepowtarzalna 
okazja, aby dobrać sprzęt do swoich umiejętności i potrzeb. Niezależnie od 
tego, czy zamierzamy go później zakupić, czy korzystać z oferty wypożyczalni. 
Producenci z kolei chwalą sobie feedback od finalnego klienta. Everybody’s 
happy – taką maksymą można by podsumować formułę tego wydarzenia.

Szlachetna Paczka  
i wielka orkiestra świątecznej Pomocy

włodarze Bani od samego początku udowadniają, że pomoc charytatywna 
oraz wspieranie lokalnej społeczności mocno leżą im na sercu – dobrymi przy-
kładami jest udział w tak pięknych akcjach, jak te wymienione w tytule newsa. 
Weekend Cudów w ramach Szlachetnej Paczki w minionym sezonie przypadł na 
12–13 grudnia 2020 roku. Wówczas prezenty przygotowane dzięki zaangażowa-
niu wielu osób z Hotelu, Termy i zaprzyjaźnionego Sportowego Butiku  trafiły 
do potrzebujących rodzin. To kolejna i z pewnością nie ostatnia akcja tego typu. 

Tradycyjnie Białka Tatrzańska szeroko otwiera swoje wrota i serca przed 
inicjatywą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas jej finału 31 
stycznia 2021 roku dzięki swoim wspaniałym wolontariuszom Sztab Bania 
zebrał w  terenie ponad 13 tysięcy złotych. Dodatkowo niemal trzykrotnie 
większą kwotę udało się zgromadzić dzięki licytacji, na której można było po-
walczyć o takie rarytasy, jak unikatowy, jubileuszowy zegarek TOPR czy pła-
skorzeźba autorstwa Piotra Chodorowicza. W czasie finału WOŚP na medal 
spisali się także lokalni krwiodawcy – aż 65 osób oddało krew dla chorego na 
białaczkę Krzysia z Nowego Targu.

z myślą o mamach
w ostatni weekend maja 2021 roku goście hotelu Bania i termy mogli 
wspólnie świętować jedno z najpiękniejszych świąt w roku – dzień matki. 
organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by był to dla mam zarówno czas 
relaksu, jak i zadbania o siebie.  
W  sobotę 29 maja przed wejściem do Termy Bania na wszystkie kobiety 
goszczące w Resorcie czekał mammobus oraz namioty, w których zarówno 
panie, jak i panowie mogli skorzystać z szeregu badań profilaktycznych, ta-
kich jak badanie tarczycy, densytometryczne czy tkanki tłuszczowej, a także 
odbyć konsultację u dietetyka. 

Liczba osób, które zdecydowały się na badania, była znacznie większa 
niż przed rokiem, co niezwykle cieszy. Każda mama powinna pamiętać, że 
dbając o siebie, dba o swoje dzieci, a regularne badania to najlepszy sposób, 
by cieszyć się sobą nawzajem jak najdłużej. Dlatego, poza radosnym święto-
waniem i odpoczynkiem, także konsultacje z lekarzami i specjalistami stają 
się już tradycją Dnia Matki w Hotelu Bania. 

9. Puchar reksia
Puchar reksia to największe zawody narciarskie dla dzieci w Polsce. od 2017 
roku, kiedy reksio, który jest maskotką imprezy, obchodził 50. urodziny, jed-
na z dwóch edycji pucharu jest organizowana na stoku przy hotelu Bania. 
Jak wszyscy wiemy, rok 2020 był wyjątkowy pod każdym względem. Nikogo 
więc nie zdziwi fakt, że wiosenna edycja zawodów narciarskich dla dzieci, 
którą Bania miała gościć 15 marca odbyła się… w grudniu. Słusznie jednak 
prawią, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo finał 9. Pucharu 
Reksia przypadł dokładnie 6 grudnia, czyli w mikołajki. Trudno było o lepszy 
prezent dla najmłodszych miłośników narciarstwa, niż dobra zabawa i zdro-
wa rywalizacja! 

Zawody na stokach Kotelnicy Białczańskiej rozegrano w  konkurencji 
slalom gigant. Najstarszymi rocznikami dopuszczonymi do startu były na-
stolatki urodzone w latach 2006–2007, zaś najmłodszą kategorię wiekową 
określono jako „2016 i młodsi”. Choć tym razem, ze względu na obostrze-
nia związane z pandemią, udział publiczności był bardzo ograniczony i nie 
mogła odbyć się tradycyjna zabawa z Reksiem, młodzi narciarze wyjechali 
z  Białki ze sporą dawką dobrych wspomnień i  zastrzykiem motywacji do 
dalszych treningów. 

W 2021 roku planowany jest 1. Rowerowy Puchar Reksia – na razie jedna 
edycja w Bielsku-Białej. Jednak, biorąc pod uwagę, jak atrakcyjne tereny 
dla rowerzystów znajdują się wokół Białki, można się chyba spodziewać, że 
w niedalekiej przyszłości…  

Sielsko anielsko z kolejną nagrodą! 
mało kto pracuje i rozwija się dla nagród. z pewnością inny cel przyświeca też właścicielce i menedżerom Sielsko aniel-
sko wellness & SPa, którzy podnoszą jakość usług przede wszystkim po to, aby zadowolić gości i zaspokoić ich potrzeby. 
Mimo to kolejne nagrody, a przecież Sielsko Anielsko może się już pochwalić pokaźną kolekcją, są potwierdzeniem tego, że 
rozwój idzie w dobrym kierunku, który doceniają zarówno goście, jak i niezależni eksperci. 

W przypadku Gala Beauty Stars już sam skład doradców kapituły jest imponujący – nie brakuje w nim specjalistów 
z tytułami profesorów medycyny. Magazyn „Gala” od lat wspiera rozwój branży Beauty & SPA w Polsce i dokłada wszelkich 
starań, aby pomóc czytelniczkom i czytelnikom wybrać najlepsze miejsca. Redakcja skrupulatnie testuje więc wszystkie 
punkty zgłoszone do konkursu. Motto tej edycji brzmiało: „Sprawdzony gabinet, sprawdzony hotel SPA, sprawdzony salon”.  

„Dziękuję, że po raz kolejny doceniliście państwo nas i naszą pracę. Dziękuję gościom, że są z nami, a także jury za 
wsparcie i za kolejny wspólny rok w tym wspaniałym konkursie” – powiedziała właścicielka Sielsko Anielsko, Katarzyna 
Dziubasik, odbierając statuetkę w kategorii Hotele SPA.

Mammobus specjalnie dla mam 

Katarzyna Dziubasik z nagrodą 
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lato 2021 – BĘdzie SiĘ działo!

Elektryczne Gitary

Arbuzowe zabawy

z widokiem na tatry na rowerze 
kto raz zaczął zwiedzać Podhale, przemierzając je na dwóch kółkach – ten 
przepadł już na zawsze! dla wszystkich miłośników kolarstwa, i to w róż-
nych odmianach, przygotowano imprezę o wiele mówiącym tytule: tatra 
Bike Fest, która odbędzie się w pierwszy weekend wakacji: 26–27 czerwca. 
W  sobotę 26 września odbędzie się Marathon Tatry Race, którego start 
i meta usytuowane są nie gdzie indziej, tylko na terenie Resortu Bania. Na 
prawdziwych profesjonalistów czeka trasa licząca 219 kilometry długości 
i ponad 3300 metrów podjazdów! Oczywiście przewidziano także mniej wy-
magającą wersję – Marathon Tatry Fun – na której do pokonania będzie 77 
kilometrów i 1400 metrów przewyższenia. Nawet ten krótszy wariant pozwoli 
odwiedzić tak kultowe i widokowe miejsca, jak Gubałówkę, Młynne i Prze-
łęcz Knurowską. 

Równie dużo atrakcji, tym razem na stokach Kotelnicy Białczańskiej, 
czeka na rowerzystów w niedzielę 27 czerwca. Jak łatwo się domyślić, tego 
dnia zmienimy rowery na górskie. Organizatorzy przygotowali techniczne do-
wnhille, dynamiczny Four Cross i ponadtrzydziestokilometrową trasę MTB. 
To będzie weekend pełen kolarskich emocji! 

inauguracja lata na scenie kultury na Bani 
cykl kultura na Bani to od wielu sezonów prawdziwy hit białczańskiego 
lata. oficjalne rozpoczęcie serii tych wydarzeń zawsze odbywa się z praw-
dziwie góralskim przytupem, a organizatorzy zapewniają gwiazdę znaną 
i lubianą. w sezonie 2021 będzie nią popularny zespół elektryczne gitary, 
który wystąpi w sobotę 3 lipca. 
Zespół dowodzony przez Kubę Sienkiewicza już od ponad trzech dekad bawi 
publiczność. Wydał w  tym czasie dziesięć albumów studyjnych. Jeśli do-
dać do tego płyty koncertowe i liczne składanki, otrzymujemy pokaźną dys-
kografię, w  której znalazło się wiele wpadających w  ucho hitów, zręcznie 
łączących rocka i pop z  satyryczną piosenką autorską. Możemy być więc 
pewni, że kiedy na Scenie Kultury na Bani zabrzmią takie przeboje, jak Je-
stem z miasta, Włosy, Dzieci, Co tu tutaj robisz, Kiler, Co powie Ryba, Doktor 
Dyzma, Czasy średnie czy Dywizjon 303 – widzowie będą bawić się świetnie. 
A dzień wcześniej białczańscy letnicy przypomną sobie nieśmiertelne hity 
napisane przez Paula McCartneya, Johna Lennona i spółkę, które zagra ze-
spół The Beatlemen. Więcej informacji o cyklu Kultura na Bani znajdziecie 
na następnej stronie. 

Sport & Fun Festival 
Jak co roku wakacje w Białce tatrzańskiej ubarwi dwudniowy Sport & Fun 
Festiwal. niezwykły koloryt pojawi się w przenośni i dosłownie, ponieważ 
poza emocjami sportowymi, koncertami muzycznymi i atrakcjami tanecz-
nymi, jednym z głównych wydarzeń będzie kolorowa eksplozja – to słynne 
już, wspólne tworzenie wielobarwnej chmury z wyrzucanych w powietrze ko-
lorowych proszków.
Na festiwalowej scenie pojawi się gwiazda tegorocznej edycji, Dawid Kwiat-
kowski, a w rywalizacji na terenowych hulajnogach udział będą mogli wziąć 
zarówno profesjonalni zawodnicy downhillowi – podczas rozgrywanych na 
stokach Kotelnicy Mistrzostw Polski Cross Monster – jak i wszyscy chętni 
amatorzy, w konkurencji Monster Family i Monster Kids. Jeśli tego rodzaju 
wyczyny wolicie obserwować z perspektywy kibica, to z pewnością dużych 
emocji dostarczą wam pokazy trialu i kaskaderki motocyklowej czy samo-
chodowego driftu. W dniach 31 lipca – 1 sierpnia przygotujcie się na najbar-
dziej kolorowy i radosny festiwal dla całej rodziny!

XXiV Festyn Białczański
Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi 
z pandemią coVid-19, wyjątkowe święto kultury góralskiej wraca na deski 
sceny przy hotelu Bania. Festyn Białczański to impreza z wieloletnimi tra-
dycjami – organizowana jest nieprzerwanie od 1996 roku, a od 2006 roku 
zagościła u stóp kotelnicy. 
Podczas Festynu publiczność może posłuchać zarówno tradycyjnej góralskiej 
muzyki w wykonaniu regionalnych artystów, jak i dobrze znanych przebojów, 
których autorami są gwiazdy polskiej muzyki – w poprzednich latach na sce-
nie wystąpili między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska czy zespół Kult. 

Poza atrakcjami związanymi z  koncertami turyści mogą też liczyć na 
emocje wynikające z udziału w wielu ciekawych konkursach, które wyłonią 
Cepra i Ceperkę Roku. Z kolei młodzi górale rywalizować będą o tytuł Har-
nasia Roku, prezentując nie tylko talenty wokalne i taneczne, ale też wiedzę 
o zbójeckim rzemiośle na Podhalu. Festyn odbędzie się 7–8 sierpnia. 

hunt run Festiwal 2021 
Jeśli po kilku miesiącach różnego rodzaju ograniczeń chcecie 
dać upust nagromadzonej energii, a jednocześnie dostarczyć 
sobie nowych, intensywnych emocji, to świetną do tego okazją 
jest hunt run Festiwal – trzydniowa impreza sportowo-mu-
zyczna, która na dobre już zagościła w Białce tatrzańskiej.
W ramach festiwalu na stokach Kotelnicy rozegranych zostanie kilka biegów 
z przeszkodami. Bez względu na formę czy doświadczenie w umorusaniu 
się błotem, każdy znajdzie trasę odpowiadającą własnym możliwościom. Dla 
aspirujących do grona śmiałków przewidziany jest dystans 4 kilometrów 
z 15 przeszkodami – Mały Dzik lub Family Dzik. Nieco większe wymagania 
stawiają Dobry Dzik lub Nocny Dzik: oba po 6 kilometrów, na których do po-
konania jest 25 przeszkód. Zaś na zaprawionych w boju czeka Hardy Dzik: 
10-kilometrowa przeprawa z ponad 30 przeszkodami. Nie zapomniano też 
o najmłodszych, którym tego rodzaju aktywność sprawia chyba największą 
frajdę – dla nich przewidziano kilometrową trasę Dziczka. 

Bardziej klasyczne, biegowe wyzwanie zapewni Hunt Run Trail, odby-
wający się na dystansach 21 i 46 kilometrów. Okazji do dobrej zabawy na 
pewno dostarczy też ślizgawka wodna czy impreza muzyczna Aloha Muzik, 
natomiast uzupełnienie kalorii po pełnych emocji dniach może stać się praw-
dziwą kulinarną ucztą dzięki licznym food truckom. Impreza odbędzie się 
w dniach 13–15 sierpnia.

arbuzobranie 2021 
to prawdopodobnie najbardziej soczyste wydarzenie lata! w dodatku 
prowadzone przez niezwykle dynamiczny i nieprzewidywalny duet: arcypo-
pularnego michała wójcika z kabaretu ani mru-mru, którego możecie zo-
baczyć na okładce magazynu Bania 2021, i krzysztofa Ferdyna z zespołu 
niegrzeczni. na scenie kultury na Bani wspiera ich popularny Baniowy gó-
ral, czyli andrzej Stanek. 
Prowadzący tę niezwykle oryginalną  imprezę zawsze podkreślają, że mają 
jedynie zarys jej scenariusza, a to, co się wydarzy, zależy w dużej mierze od 
publiczności. A że ta białczańska umie się bawić jak mało która, nie mamy 
wątpliwości, iż będzie się działo, że hej! 

Czego możemy się  spodziewać? Z  pewnością, jak rok temu, niezliczo-
nych konkursów – sprawnościowych (np. jedzenie arbuza bez użycia rąk) 
wytrzymałościowych (kto zje więcej?), siłowych (rzut arbuzem) i oczywiście 
artystycznych (rzeźbienie w arbuzie).  A przede wszystkim prawdziwej arbu-
zowej uczty i ogromnej dawki humoru. Szykujcie żołądki (na różowy miąższ) 
i brzuchy (na ogromną dawkę śmiechu) już 14 sierpnia!
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wielki aPetyt na kulturĘ

Choć  wielka inauguracja Kultury 
na Bani 2021 odbędzie się w  pierw-
szy weekend lipca, muzyka grana na 
żywo na scenie zabrzmi już tydzień 
wcześniej: w weekend 25–27 czerwca, 
kiedy zaprezentowane zostaną nowe 
atrakcje na Termie, o których piszemy 
na stronach 6–7. 

Jako pierwszy publiczność  roz-
grzeje Hollywood Rose – świetny band 
coverowy pochodzący w Węgier, który 
wykonuje muzykę zespołu Guns’n’Ro-
ses. Dzień później doczekamy się 
pierwszego w tym sezonie cyklu kon-
certu kapeli, która wykonuje szeroko 
rozumianą muzykę folkową – zagra 
zespół InoRos.

Wielkie otwarcia lata na Scenie Kul-

tury na Bani nastąpi 3 lipca, gdy wystą-
pi niekwestionowana gwiazda –  Elek-
tryczne Gitary. Od ponad 20 lat bawią 
publiczność swoimi bezpretensjonal-
nymi melodiami i  humorem, a  takie 
hity jak: Dzieci, Jestem z miasta, Kiler 
czy Co powie Ryba zna niemal każdy 
miłośnik muzyki popularnej w Polsce. 

Potem już w  każdą  sobotę, aż  do 
końca sierpnia, możemy się spodziewać 
ciekawej propozycji muzycznej. Kró-
lować będą klimaty folkowe – 10 lipca 
zagra Potock, łączący karpacki foklor 
z rockowymi brzmieniami. Tydzień póź-
niej będziemy mogli podziwiać świet-
ny rodzinny zespół z  Białego Dunaj-
ca grający muzykę góralską, którego 
kunszt wykonawczy i  kompozytorski 

zyskał uznanie na całym świecie, czy-
li Trebunie Tutki. 24 lipca krzesać 
ze sceny będą ulubieńcy miejscowej 
i  przyjezdnej publiczności – Future 
Folk – z  zawsze dynamicznym lide-
rem, Staszkiem Karpielem-Bułecką. 
Lipcowe sobotnie spotkania zakończy 
w ostatni dzień tego miesiąca kapela 
Beltaine, która serwuje arcyciekawą 
nutę inspirowaną melodiami irlandz-
kimi i szkockimi. 

Nie mniej atrakcyjnie zapowiadają 
się sierpniowe soboty. Pierwszą obsta-
wia znany „góral” z Voice of Poland, czyli 
Piotr Szewczyk. Druga upłynie pod zna-
kiem Arbuzobrania, szerzej opisanego 
na stronach 10 i 11, ale nie zabranie też 
muzycznego akcentu, który zapewni Di-
kanda, mieszająca tak różne folkowe kli-
maty, jak białoruski, cygański, żydow-
ski, bułgarski i  kurdyjski. 21 sierpnia 
usłyszymy krakowską Sokół Orchestrę, 
która z kolei czerpie przede wszystkim 
z tradycji bałkańskiej. Ostatni letni kon-
cert w ramach Kultury na Bani zapla-
nowano na sobotę 28 sierpnia. Wystąpi 
wówczas zespół Percival Schuttenbach, 
którego utwory zostały wykorzystane w 
ścieżce dźwiękowej słynnej gry Wiedź-
min 3: Dziki Gon, a w Białce zaprezen-
tuje setlistę opartą na pieśniach staro-
słowiańskich. 

Wspomniana na wstępie grupa 
grająca utwory Axla Rose’a, Slasha 
i spółki to oczywiście niejedyny występ 
kapel koncentrujących się na repertu-
arze klasycznych bandów rockowych 
i popowych. Wręcz przeciwnie – w ra-
mach coverowych piątków co tydzień 
usłyszymy naśladowców innego wiel-
kiego zespołu. Będą to kolejno: The 

Beatlemen (hity The Beatles, 2 lipca), 
Lord –  Sound of Queen (utwory Qu-
een i Freddiego Mercury’ego, 9 lipca), 
4 Szmery (kawałki AC/DC, 16 lipca), 
Tumblin’ Flash (klasyki The Rolling 
Stones, 23 lipca). Ostatni cover-band 
w  lipcu to najlepszy polski odtwórca 
Króla Elvisa Presleya, czyli The King’s 
Friends. Sierpień przyniesie też kolej-
ne atrakcje dla miłośników melodyjne-
go rocka. W  pierwszy piątek usłyszy-
my piosenki Bon Joviego, które zagra 
Runaway – Bon Jovi Tribute. Piątku 
trzynastego nie przestraszyli się naj-
lepsi polscy wykonawcy repertuaru 
Led Zeppelin – Zeppelinians. Tydzień 
później zatańczymy do przebojów Abby 
w takt muzyki granej przez Abba Show. 
Ostatni dzień coverowy w  sezonie 
2021, który przypada na 27 sierpnia, 
upłynie w  rytmie nieśmiertelnych hi-
tów U2, w interpretacji zespołu Exigo.

Nudzić się nie będą też kinomani, 
którzy w  ramach wtorkowego cyklu 
Kino na stoku zobaczą kolejno takie 
filmowe perełki, jak: Joker, Parasite, 
Na noże, Narodziny gwiazdy, Mission 
Impossible –  Rouge  Nation, Cudow-
ny chłopak, Bridget Jones 3, I znowu 
zgrzeszyliśmy, Dobry Boże, Sąsiedzi. 

Organizatorzy Kultury na Bani ni-
gdy nie zapominają o  najmłodszych, 
których szczególnie ucieszy musical 
Majka Jeżowska z dziećmi – zaprasza-
my już w niedzielę 8 sierpnia. 

Cóż, wygląda na to, że latem 2021 
roku Biała Tatrzańska, a  szczególnie 
Hotel Bania **** Thermal & Ski, jest 
nie tylko idealnym miejscem do odpo-
czynku, ale także do nadrobienia kul-
turalnych zaległości!

gdy w poprzednim numerze wieści, który ukazał się przed wakacjami 2020 roku, pisaliśmy o tęsknocie za wydarzeniami kulturalny-
mi po pierwszym wiosennym lockdownie, nie przyszło nam na myśl, że rok później będziemy jeszcze bardziej „wyposzczeni” i spra-
gnieni spotkań z artystami na prawdziwej, a nie wirtualnej scenie. tak się niestety stało. Jednak dzięki cyklowi kultura na Bani 
wszyscy letnicy odpoczywający w Białce tatrzańskiej i okolicach będą mieli szansę nadrobić te zaległości. Jak zwykle nie zabraknie 
ani topowych artystów, ani ciekawych zespołów, które czekają jeszcze na odkrycie przez szeroką publiczność. Swoją porcję rozrywki 
przez duże r otrzymają również dzieci oraz kinomani. 

Piotr Szewczyk czaruje publiczność

Kultura na Bani 2021 – będzie się działo!


