
PREZENTACJE

Jeszcze całkiem niedawno Biułko Tatrzańska ściqgała
'do siebi.ę turystów dzięki atrakęyjnym krajobraiom

'i ofercie rekreacyjnej obejmujqcej głównie.
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PREZENTAOE

mina oraz miejscowi gó-

rale zwłasnych środków

oraz dotacj i unij ty ch za-

dbali o komfort wYPo-

czynku, czyli miejsc noclegowych' Popra-

wiono drogi dojazdowe do pensjonatów

i miejsc rekeacji oraz wygląd całej gminy

Btałka przy ciąga nie Ęlko całoks*ał-

tęm różnorodnej infrastruktury tury-

Ęczrrej, imprezami i uroczystościami,

a\e przyjamą atmosferą i rodzinnym kli-
matem spowitym w piękno białczanskiej

przyrody.
Gmina Bukowina Tatrzanska obejmuj e

tereny południowej Polski sąsiadujące ze

Słowacją u podnóża samych Tan' W skład

gminy wchodzi kilka wsi, między innymi

Białka Tatrzanska. okolice Białki kuszą

dzikim jeszcze krajobrazęm i autettyczną

ludową kultuĘ. Można fi jeszcze zoba-

czyć zesprń szałasów pasterski ch, rczer:w at

prąnody, zabytkowe obieĘ. Są tu między

innymi odnowione starę kościółki, wielę

zabykowych kapliczek przy dr ożny ch,

zagroda spiska w CzamejGórze i na SoĘ-
stwie. Natomias t w Zagr o dzie Korkoszów
mieści się fi.lia Muzeum Tatrzńskiego
w Zakopanem. Ekspozycja muzęum pre-

zentuje ciękawę eksponaty gazdowskie,

wyposźenie domu oraz stroje ludowe.

Kolejną atrakcją jest Ew. Dom Ludowy
w Bukowinie Tatrzanskiej - największy
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budynek drewniany w Polsce. Kilkanaścię

kilometrów od Białki na uwagę zasługu-

ją sławne zamki warowne w Niedzicy
i CzorsĄnie oraz pobliski Czerwony

Klasztor na Słowacji.

DLA MlŁoŚNlKÓW sPoRToW
Gmina oferuje doskonałę warunki do

uprawiania różnych rodzajów akĘwno-

ści: spĘwów do Szczawnicy flisackimi

tratwami nurtęm Przełomu Dunajca, spĘ-

wów kajakowych na Białcę - ruęka ta zę

swoimi ,,spadami" stanowi naturalny tor

dla kajakarstwa górskiego - atakże wspa-

niale przygotowane boiska sportowe, trasy

spacerowę' tory dla gokartów, wrotkamię,

wypoĘ czalnie rowerów, naturalne, o świe_

tlone lodowisko i wyciągi narciarskię.

Na tęręnach Białki Tatrzańskiej i oko_

licanych wsi czynnych jest zimą ponad

3 0 oświetlonych wyciągów narciarskich

z bogatą infrastrukturą usfu gową. Dla
chętnych mocnych wrźeń i sporej dawki

adrenalĘ czekają jazdy na tęrenowych

rollęrmonstęrach.
Są tu doskonałe tereny do uprawiania

turysĘki rowerowej, zarówno w wersji

dla amatorów, jak i dla profesjonalistów.

P rzez kr eny gminy regularni e przebtega

trasa najwazniej szego polskiego i jednego

z nĄstar szy chwyścigów kolarskich: Tour

de Pologne. W q/m roku BŃowina stała

się świadkiem historycznego wydarzenia

kolarskiego, pierwszego Tour de Pologne

Women. Czesław Lang,byĘ ko|arz, a te-

r az tlezavł o dny i pomysłowy or ganizator

największego wyścigu w Polsce, Zavwa'

zył bĘskawiczry wzrost populamości

kolarstwa szosowego wśród płci pięknej

i postanowił zorganizować... kobiecą

wersję Tour de Pologne' - Cieszymy się,

Że trasy dwóch etapów kobiecego Touru

biegĘ na terenie Bukowiny Tatrzańskiej,

okolicznych miejscowości oraz BŃo-
vina Resort. Finałowa odsłona Tour dę

Pologne 
'Womęn |tczyŁa 78 kilomętrów

kolarki miĄ do pokonania dwie kólew-

'2
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/'7 Przeztereny \

gminy regularnie Przebie- .

ga trasa Tour de Pologne. '

' W tym roku Bukowina stała

1 ' się świadkiem historyczne-

,, eo wydal::lllj:]i'skieso'
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skie rundy wokoł Bukowiny Tatrzanskiei
z kultow}rn podjazdem p"łŚ.i'nę ń*o1
vura. Mając zawodniczki o takjm sercu
do walki, o kobiecę kolałstwo w Polsce
można Ę sqokojnym . JeżdŻą,trenują,
wypruwają sobie ĄĘ biorą udział w na-

ii_do.r.t' 
wyścigach. nieraz pojawiają

:r: :u 
r:Cr?icznych-impreza"h- tm sij

po prosfu chce! - mówi Edward KuchĘ
prezes fi.rndacji Bukovina.

:::b:j. 
*y"dzącychsię z Podhala' czyli

furystÓw. Zawodnicy zgłoszeni ao telo
l(onkursu muszą się wykazać nie laia
sprytem, muszą np. spakować plecak na
czas i pomieścić w nim *r'yrtki. p."y-

PREZEI{TACJE

się niemal wsą/scy doĘchczasowi hama-
sle. którzy byli wybierani w poprzednich
latach - począws4l od 200 1 r.

Tutejsza oferta zroku na rok staje się
coraz bogatsza, dzięl<l czemu gmina jesi
atrak11na o róznych porach rń i .ó;;j
pogodzie. Konsekwentne i przemySlane

iiie]v.cje Pr4noszą.f.Lty ruu" ń-oęJscle.Jest niezbędne również w regio-
nac]r' kt9re są ahakcyjne prn1rodniczo
cry kr aj obr azowo. Współczesna furysfyka
wymaga oprawi erua r ozmaiĘ mi usługami
n1e1 najqiekniej szej okolicy. t, jak w"tdai,
w Bukowinie Tahzańskiej wiedzą o t1ń
doskonale. O

pe
1 te-

rtor

'" #ffi1TY-T:;::lŁ1L 9_']_"*"T. .:."Y W'konserwy, karimatę,

,- $Tflil:ffilĘ?TŁ-J: #J Łitr];:1**{T|#il'tr;':ffi x.ł
aoświadczony.l,,u*ul i,t,o*. w'ot,- ;"# #''.lrr'"1ln:::,jlffi.'.T;cie znajduje się również pobyt ' ,.r'u.i, ;ńk4 

|;k; ;;;;r;r#rnd 1uk' abyktórypoprawiutonay'ję-]j1:':u:''T] 
il.-,ius.ie pu.asolki, ciupagi lub wałka.mlanym pojęciu, poąrrywlie relaksuje Po.u'tyrn potencjalny Ceper i (,eperkai odbudowuje, co wiąże się pózniejszfr ia;ku

komfortem iu"io1,,ć,łiry"a ilfi'ff.Y,:rń:',l;ili?.TĘ:H
.?|A:rylŁośNlKÓW |MPREZ ;T:m'"T*"-?,"H:T;:ZHi.H1
W Białcę Tatrzńskiej odbywają .ię -" *- rfuń;i" *"ri*'J.ilro,": 

""
cykliczne imprezy: zimowelmprezy spor- język literackitowe i rozrywkowe, lętnie-festyiy ir-''_iiot"jny'idowiskowykonkurstokon-
lmprery folklorysĘczne. w aniaóh o-z k*;; Harnasia. Całkiem podobnie jaksierpniaodbyłsięXXJubileus'o*yn.rtyn iffi, na Cepra i CeperĘ Roku, wy-Białczański' Bogafy progTam artystycmy maga od zawodników wielu umiejętnościprzewidywał moc atrakci.i...1":"*iły .ii ńlj.o'.'"r.h i sprawnościowych orazwspaniałe. młode zesoołv roruo.y'ty.^.' ila' o zbójnictwie ' Po zarv. *i"-które zaprezentowafu swoie 

''i.lęń'"s.l. LiT'a"*.,", czyli góralskiej 
_kuIturze.

Zorganizowano liczne k";'k*'y. ol;;ó ó/*".j,.*" oreba zaprezentować taniecsię eliminacje na Cepra t 93{qń"ry ł{** oraz zaśpiewać. Po ceremoniiTa forma konkursu organizowanajest dra o"r"*ili" * rramasia na scenie spotkali
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