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Powiedz o nas ... 
 swojemu 

przyjacielowi !!!

Redakcja Gazety: Grupa Pingwina.

Zdjęcia: A. Olszowski, Studio Front, K. Rogoziński, M. Adamczewska, M. Krakowski, J. Stępień, K. Kempny, 

Rockout Studio, J. Słonik Kaczmarczyk, J. Piątkowska, J. Małyjurek.

Egzemplarz bezpłatny.   
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Grupa Pingwina  to 5 niezwykłych miejsc 
na mapie Polski,  cztery całoroczne ośrodki 
narciarsko – rowerowe w Beskidach  oraz 
jeden narciarsko–tubingowy kompleks na 
Mazurach. Głównym celem Grupy Pingwina 
jest tworzenie serdecznej atmosfery dla 
pasjonatów sportu i całych rodzin, dając 
im możliwość różnorodnego, aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu: 
na nartach, na snowboardzie, na rowerze, 
na tubingu, albo po prostu na spacerach 
wśród koron drzew. 

Grupę stanowią:
Czarny Groń z Hotelem****&SPA w Rzykach 
k. Andrychowa, Słotwiny Arena z Wieżą 
widokową w Krynicy-Zdroju, Kurza Góra 
w Kurzętniku z największym torem tu-
bingowym w Europie oraz Wieżą wido-
kową otwartą juz w wakacje, Skolnity 
Ski&Bike Park w Wiśle oraz Kasina Ski&Bike 
Park w Kasinie Wielkiej. 

GRUPA

PINGWINA
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Nasze TOP EVENTY

Puchar Bike Parku
Bike Park Kasina to największy downhilowy park w Polsce, 

a więc nie może zabraknąć tutaj dwudniowych zawodów 

rowerowych z super nagrodami. W tym roku Puchar 

odbędzie się w Kasinie już po raz piąty, a impreza mocno 

się rozwija - szykujemy dla Was edycję w nowych parkach 

Grupy Pingwina czyli w Skolnity Ski&Bike Park oraz 

Słotwiny Arena.

Cziken Winter Festiwal
Kochasz narty i muzykę? Ekipa z Kurzej Góry również! Od lat 

zimą jest tutaj organizowany Cziken Winter Festiwal czyli 

połączenie szaleństwa na nartach z muzyczną imprezą. 

Testy nart, ogniska, rozgrzewające drinki, nocne sesje na 

lodowisku i wiele konkursów!

Festiwal Sera
Spędzając wakacje w Wiśle nie może Cię zabraknąć na 

Festiwalu Sera. W tym roku po raz czwarty górna stacja kolei 

linowej Skolnity Ski&Bike Park zamienia się w wielkie targi 

serów regionalnych oraz rękodzieła. Głównymi punktami 

wieczoru są pokazy serowarstwa oraz koncerty zespołów 

regionalnych.

N
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Splash
Czarny Groń i Słotwiny Arena co roku zapraszają na narciar-

skie zakończenie sezonu w iście szalonym stylu! Impreza 

łączy narciarski i snowboardowy freestyle, sportową rywa-

lizację, a urokowi przedsięwzięcia towarzyszą kreatywne 

przebrania. Zbudowany na tę okazję specjalny basen służy 

uczestnikom do przejazdów i skoków.

Przejazd przez Knajpę
Impreza coroczna, kultowa dla miłośników wysokich 

lotów, odbywająca się w Czarnym Groniu. Ukoronowaniem 

wydarzenia jest zawsze widowiskowy przejazd przez środek 

znajdującej się na stoku… knajpy. Trzeba nie tylko trafić 

w dość wąskie drzwi, co już jest sporym wyzwaniem, ale 

także zachwycić jury swoim skokiem.

Gymkhana narciarska 

Gymkhana to nic innego jak najlepsza impreza retro w se-

zonie narciarskim. Stroje z dawnych lat, rodzinne zjazdy na 

miednicach, slalom na drewnianych tyczkach. To wszyst-

ko plus dużo śmiechu czeka na Ciebie w Słotwiny Arena, 

w Krynicy-Zdroju!

Liga Kubusiowego Narciarza 
Jedyne i niepowtarzalne zawody narciarskie dla dzieci! Liga 

odbywa się we wszystkich stacjach Grupy Pingwina i cieszy 

ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. 

Sportowa rywalizacja, świetnie spędzony czas na śniegu 

i ….klasyfikacja generalna do zgarnięcia!
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Nie samymi nartami człowiek żyje!
Jeśli kochasz sport i adrenalinę warto znaleźć letni odpowied-

nik sportów zimowych, zwłaszcza taki, który wypełni Twój czas 

od wiosny az do jesieni. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom na-

szych klientów i stworzyliśmy wspaniałe miejscówki rowerowe. 

Zapraszamy Cię do 3 bike parków i 2 pumptracków przy na-

szych stacjach narciarskich w Wiśle, Kasinie Wielkiej, Rzykach 

i  Krynicy-Zdroju.

Co to są bike parki?
Bike parki to zorganizowane ośrodki sportowe dla rowe-

rzystów górskich umożliwiające uprawianie kolarstwa gra-

witacyjnego. Nasze parki są dobrze zorganizowane, więc 

dysponują nie tylko bogatą ofertą zróżnicowanych pod 

względem trudności tras, ale także możliwością przewo-

żenia rowerów, pumptracki, infrastrukturę gastrono-

miczną, wypożyczalnie rowerów i możliwość szkoleń 

pod okiem instruktorów.

Parki rowerowe - dla kogo?
W naszych parkach rowerowych każdy znajdzie trasę dla 

siebie. Początkujący powinni mieć na uwadze swoje własne 

bezpieczeństwo i nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Dla 

Was rekomendujemy na początek zielone trasy. Na nich na-

bierzecie pewności w poruszaniu się na rowerze, popracuje-

cie nad równowagą i techniką zjazdu. Gdy na łatwych ścież-

kach poczujecie się pewnie pora spróbować podnieść sobie 

poprzeczkę. Niebieskie trasy z reguły cieszą się największym 

zainteresowaniem, głównie dlatego, że od nas zależy jak zjazd 

na nich będzie ekstremalny. Taką trasę możemy pokonać z 

małą prędkością, gdzie wszystkie trudne przeszkody może-

PARKI ROWEROWE I PUMPTRACKI
GRUPY PINGWINA
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Rowerowy PUMPTRACK pozwala małym dzieciom 

w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na 

nierównościach terenu, jak i stawia wyzwania 

doświadczonym zawodnikom.

my przejechać lub omijać powoli, a jeśli czujemy się na siłach 

możemy z nich wycisnąć większy fun. Dla osób, które szukają 

jeszcze większej adrenaliny w każdym z naszych parków przy-

gotowaliśmy czerwone trasy. Są to trasy w większości natural-

ne, pełne kamieni, bardziej strome, na których nabiera dużych 

prędkości. Ale pamiętaj! Jeśli nie czujesz się pewnie, zawsze 

możesz skorzystać z pomocy instruktora i podszkolić się na 

naszych trasach i pumptrackach.

PARKI ROWEROWE I PUMPTRACKI
GRUPY PINGWINA

Czym jest pumptrack?
To nic innego jak rowerowy plac zabaw - zaprojektowany tor 

przeszkód. Pumptrack składa się z wyprofilowanych garbów, 

zakrętów oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, 

aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości 

bez konieczności pedałowania. 

Jazda na pumptracku świetnie wpisuje się̨ w nurt sportów po-

pularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga 

monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą. Jazda na to-

rze angażuje wszystkie grupy mięśniowe i jest bardzo wyma-

gająca fizycznie.

W Grupie Pingwina znajdziecie dwa pumptracki z prawdziwe-

go zdarzenia! Jeden przy Bike Parku Kasina oraz drugi przy 

hotelu Czarny Groń w Rzykach. Nasze pumptracki posiadają 

mieszaną nawierzchnię, znajdziecie na niej zarówno elemen-

ty asfaltowe jak i modułowe. Pumptrack w Czarnym Groniu 

jest najdłuższym pumptrackiem w Polsce o długości aż 415m! 

To na nim w 2020 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski 

w Pumptrack.
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Bike Park Kasina
W Kasinie Wielkiej znajduje się największy bike park w Polsce, 

składający się z 9 tras o łącznej długości 17 kilometrów. To 

kultowe miejsce jest propozycją dla wszystkich rowerzystów, 

ale najlepiej będą się tutaj czuli średnio zaawansowani i za-

awansowani. Znajdziesz tutaj trasy zielone, niebieskie, czer-

wone, a nawet czarną, na której skocznie wymuszają lot do 

25 metrów! W skład bike parku wchodzi również trasa DH Cup 

czyli typowa trasa downhillowa, na której wielokrotnie odby-

wały się zawody Pucharu Polski, a także Mistrzostwa Polski 

w Downhillu. Kasina to prawdziwa mekka downhillowców, 

nigdzie tak jak tu nie „polecisz piecem”!

Słotwiny Arena Ski&Bike Park
Budowa bike parku w Krynicy- Zdroju to nasz najnowszy pro-

jekt. Do Waszej dyspozycji przygotowaliśmy 4 trasy. Najła-

twiejsza, a zarazem najdłuższa jest trasa zielona, idealnie na-

daje się do rozpoczęcia jazdy w dół. Znajdziemy tutaj również 

dwie nieniebieskie trasy o średnim nachyleniu 7,5%, z wielo-

ma stolikami, bandami na których można poczuć prawdziwe 

flow. Najtrudniejsza jest trasa czerwona, dla średnio zaawan-

sowanych i zaawansowanych, z wąskimi przejazdami i 3-5 

metrowymi skoczniami typu gap (dziura między wybiciem, 

a lądowaniem). Ciekawie wytyczone trasy zapewniają nie tyl-

ko świetną zabawę, ale również piękne widoki.

Skolnity Ski&Bike Park
Dużą sympatię rowerzystów zdobył działający od dwóch sezo-

nów bike park Skolnity znajdujący się w samym centrum Wi-

sły. Na zboczach Wierchu Skolnity wybudowaliśmy 3 trasy o 

łącznej długości 9 kilometrów. Trasa zielona jest bardzo łatwa, 

da się na niej zjechać w zasadzie na każdym rowerze MTB. Nie-

bieska przypadła do gustu popularnym w świecie rowerowym 

braciom Godziek, którzy w ramach eksperymentu postanowi-

li zjechać po niej z odkręconymi hamulcami! (Sprawdźcie na 

youtubie;)) Najtrudniejsza trasa w bike parku ma 1,8 kilome-

tra, a jej średnie nachylenie wynosi 11%. Trasa prowadzi przez 

las, w którym znajdują się liczne korzenie, kamienie i kilka 

większych skoczni typu gap.
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Single tracki 

dookoła 

Wieży widokowej!

Nie 

potrzebujesz  nart 

by odlecieć!
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MAPA POLSKI 
SMAKOSZA

Planujesz odwiedzić Wieżę widokową w Krynicy-Zdroju? 

Restauracja Słotwiny Arena znajduje się tuż przy 

parkingu i dolnej stacji kolei linowej Słotwiny Arena. 

Z okien możemy podziwiać Wieżę widokową ze ścieżką 

w koronach drzew oraz stok narciarski. Restauracja 

specjalizuje się w daniach kuchni regionalnej oraz znanej 

już w całej okolicy, chrupiącej i aromatycznej pizzy z pieca 

opalanego drewnem. Niesłabnącą popularnością cieszą 

się również regionalne podpłomyki. Latem, miłośników 

owoców ucieszą koktajle owocowe. Kameralne i przytulne 

sale sprawią, że poczujesz się tu jak w domu, a na ścianie 

znajdziesz napis: „Gdy stygnie kuchnia stygnie miłość”, 

coś w tym jest prawda….?

Na wyjazdy narciarskie chętnie wybierasz Kasinę Wielką 

blisko Krakowa? Zdecydowanie nie musisz zabierać ze 

sobą kanapek i termosu z herbatą! W Kasinie niezależnie 

czy wybierzesz się na narty, czy na rower czeka na Ciebie 

przytulna Karczma i Bistro. Oba miejsca serwują dania 

obiadowe, przekąski ciepłe i zimne, a także uwielbiane 

przez narciarzy dania regionalne takie jak bigos czy 

kwaśnica.

Na górnej stacji kolei linowej Skolnity czeka przestronna, 

drewniana i modnie urządzona Karczma na Skolnitym. 

Góruje ona nad centrum Wisły, dlatego często 

nazywana jest karczmą na szczycie. Z okiem goście 

mogą przyglądać się szusującym na stoku narciarzom. 

Największym powodzeniem w Karczmie cieszy się pizza 

z pieca opalanego drewnem, a także burger z szarpaną 

wołowiną. Na duży głód najlepszym wyborem będzie   

 

Sznycel Skolnity, a na deser Pingwinowa Kluska na parze 

z marmoladą, oblana gorącym budyniem. 

Szukasz miejsca na elegancką randkę, a może masz 

ochotę na pizzę? Lubisz oryginalny, niecodzienny 

wystrój? To wszystko znajdziesz w pobliżu Andrychowa, 

czyli w kompleksie Czarny Groń w Rzykach. Czarny Groń 

posiada bogatą ofertę kulinarną, latem skupioną głównie 

w dwóch obiektach: Restauracji 4 Pory Roku, znajdującej 

się w Hotelu****&SPA Czarny Groń oraz zlokalizowanej 

na terenie kompleksu – Oberży. Restauracja cieszy się 

dużą popularnością wśród fanów kuchni europejskiej, 

serwuje dania wykwintne i nowoczesne, a szef kuchni 

Mariusz Zając zaskakuje wspaniałym menu sezonowym. 

Po sąsiedzku w Oberży, nad którą pieczę sprawuje Szef 

Kuchni Dominik Gąska - znajdziesz dania kuchni polskiej, 

a także pyszną włoską pizzę z pieca opalanego drewnem. 

Wystrój Oberży przypadnie do gustu miłośnikom klimatów 

średniowiecznych.

Jeśli zawędrujesz na Warmię i Mazury, koniecznie 

zatrzymaj się w Kurzętniku, nie tylko ze względu na liczne 

atrakcje, ale także na Restaurację Kurza Góra. Cudowna, 

aromatyczna kuchnia i przytulne, klimatyczne wnętrze 

przyciągają największych smakoszy. Menu w restauracji 

jest bogate i zmienia się w zależności od sezonu 

i związanej z nim dostępności lokalnych produktów. 

Skosztujesz tutaj pikantnej zupy rybnej, burgerów, pizzy 

z pieca opalanego drewnem, a także efektownych 

deserów. Jednym z ulubionych jest “Słodka Bezi”. 

Drewniane ściany restauracji zdobią stare zdjęcia 

Kurzętnika w zimowej, narciarskiej odsłonie.

CZYLI GDZIE ZJEŚĆ I CZEGO SPRÓBOWAĆ PODCZAS SWOICH PODRÓŻY Z PINGWINEM

SLOTWINY ARENA
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W dolinie Pracicy (w Beskidzie Małym) malowniczo położonej pomiędzy górami, na południe od 

Rzyk znajdziemy Czarny Groń - kompleks z czterogwiazdkowym hotelem,  przyjazny dzieciom, 

zapewniający nie tylko komfort, ale także dużą liczbę atrakcji zarówno dla dzieci jak i doro-

słych. Odpowiednie zaplecze wellness i spa gwarantuje świetne samopoczucie i powrót dużej 

dawki energii. 

Polana Aktywnego Pingwina latem i zimą
Polana to idealne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu latem i zimą, gdzie Wasze po-

ciechy na pewno nie będą się nudzić. Latem znajdziecie tutaj Tubing, Mega Zjeżdżalnie Wodne 

 i dmuchańce.  Na polanie co roku odbywa się wiele imprez plenerowych. W wakacyjne weeken-

dy Animatorzy prowadzą zajęcia dla dzieci podczas których możecie świetnie się bawić wraz ze 

swoimi pociechami. Zimą to świetne miejsce do nauki sportów zimowych z wyciągiem taśmo-

wym, oraz miejsce przeznaczone do szaleństw na sankach czy śligach.

Magiczna Osada z Edukacyjną i Rekreacyjną Strefą Pingwina
Wiemy, że stworzenie czegoś wyjątkowego zwykle zaczyna się od marzeń i wykorzystania ener-

gii młodych pasjonatów. Zebraliśmy te marzenia i wybudowaliśmy dla Was w Czarnym Groniu 

wyjątkowy plac zabaw - Magiczną Osadę. Znajduje się w niej także Edukacyjna Strefa Pingwina 

czyli przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna o powierzchni ponad 11000 m2, gdzie możecie w atrak-

cyjny sposób poznać zagadnienia związane z wodą, urządzeniami hydrotechnicznymi, grawita-

cyjnymi i nie tylko. Sprawdzicie, jak działa śruba Archimedesa czy zapora wodna, dowiecie się 

czym jest siła odśrodkowa i koło młyńskie!

LATO
W DOLINIE PRACICY
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Sala zabaw
Sala Zabaw w Hotelu Czarny Groń stworzona została dla 

Waszych pociech i jest zapełniona zabawkami, klockami, 

rozwijającymi grami planszowymi. Dzięki profesjonalnie 

wyszkolonym Animatorom dzieci zostają zaangażowane 

w różnego typu zabawy mające na celu pobudzić ich wy-

obraźnię  i kreatywność.

Pumptrack
Pumptrack to nowość w Rzykach. Rowerowy tor po-

zwala małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się  

z rowerem na nierównościach terenu. Stawia on również 

wyzwania doświadczonym zawodnikom, zatem nie należy 

go ignorować.

Bacówka
Wizyta w pobliskiej bacówce to punkt obowiązkowy dla 

każdej rodziny! Zobaczyć tam można owce i pasterzy 

czyli naturalny element beskidzkiego krajobrazu, świadczą-

cy o wołoskich korzeniach kultury góralskiej tych okolic.

Rowery
Beskid Mały to wiele możliwości ciekawych tras rowero-

wych, w niezwykłej scenerii. Szlaki są łagodne, choć nie-

zwykle rozległe. Jednak podjazd na Kocierz, czy Leskowiec, 

do łatwych na pewno nie należy. Hotel****&Spa Czarny 

Groń umożliwia gościom uczestnictwo w takich wyciecz-

kach, dzięki wypożyczalni rowerów otwartej cały tydzień.

Spacery górskie
Rzyki to malownicze miejsce, z którego można wyruszyć na 

różne ciekawe wycieczki górskie. Nazwa wsi pochodzi od 

wielu spływających potoków.

Miejscowość znajduje się w dolinie potoku Rzyczanka. Od 

południa otacza ją góra Potrójna (mająca dwa wierzchoł-

ki gór) i pasmo Łamanej Skały, od wschodu Groń Jana 

Pawła II. Miejscowość położona we wschodniej części Be-

skidu. Zabytki warte odwiedzenia  to Kościół pw. św. Jaku-

ba z 1800 roku, z ciekawymi rzeźbami, a także stara kuźnia 

przy której odpoczywał Karol Wojtyła. 

Strefa saunowo-basenowa
To wymarzone miejsce, aby złapać oddech po intensyw-

nym dniu. Basen wyposażony jest w przeciwprąd, dy-

sze hydromasujące, dysze do masażu karku oraz wnękę 

z wygodną ławą z hydromasażem. Znajduje się tu rów-

nież jacuzzi i ogólnodostępna strefa saun (sucha, mokra 

i ziołowa). 

Wieża Skoków
Tuż obok Magicznej Osady możesz także skorzystać 

z Wieży Skoków.  To idealny sprawdzian Twojej odwa-

gi i predyspozycji. Skok z Wieży dostępny jest od 10 roku 

życia, możliwe są jego dwa warianty: z wysokości 3,5m 

i z wysokości 5,5m. Lądowanie kończy się na gigantycznej 

poduszce Tiger, która wypełniona jest powietrzem.

Konferencje
Dysponujemy 3 nowoczesnymi salami konferencyjnymi. 

Każda spośród nich jest w pełni wyposażona w niezbędny 

sprzęt multimedialny – rzutniki, flipcharty, wi-fi oraz nagło-

śnienie stacjonarne.
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PRZYGOTUJ CIAŁO NA SEZON BIKINI
Pobudzający peeling
kawowy do ciała

Składniki:
• 3 łyżki stołowe kawy mielonej

• 3 łyżki stołowe cukru lub soli gruboziar-

nistej

• 3 łyżki stołowe oleju kokosowego

• starta skórka z połowy pomarańczy

Wykonanie:
Kawę wsypać do miseczki i zalać niewiel-

ką ilością gorącej wody. Gdy mieszanka 

ostygnie, dodać cukier lub sól ( sól spra-

wi, że peeling będzie bardziej intensyw-

ny) oraz olej kokosowy i skórkę z po-

marańczy. Peeling nanosić partiami na 

suchą skórę, zaczynając od stóp. Maso-

wać okrężnymi ruchami do zaróżowienia 

się skóry. Następnie dokładnie spłukać, 

bez użycia detergentu. Osuszyć delikat-

nie ręcznikiem i wmasować odżywczy 

balsam do ciała.

Działanie i efekt:
Peeling złuszcza martwy naskórek jed-

nocześnie pobudza skórę do produkcji 

nowych komórek.

Skóra po zabiegu jest lepiej ukrwiona, 

elastyczna, gładka i pełna blasku.

Nadszedł czas przygotować ciało na sezon bikini. 

Czarny Groń Hotel****&Spa oferuje idealny 

zabieg  modelujący przy użyciu ICOONE LASER. 

To innowacyjne urządzenia medyczne pozwala na 

redukcję cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej. Już 

po pierwszym zabiegu następuje widoczna poprawa 

kondycji skóry. ICOONE LASER łączy w sobie działanie 

masażu podciśnieniowego, światła LED i energię 

zimnego lasera.

Przed zabiegiem wykwalifikowana terapeutka 

przeprowadza szczegółowy wywiad, kwalifikujący 

do optymalnego programu zabiegowego. Specjalny 

kostium użyty w trakcie sesji zapewnia higienę, 

komfort i dyskrecję. Dla długotrwałego efektu terapii 

zaleca się dietę bogatą w warzywa i owoce. 
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Cały rok: Polana Aktywnego Pingwina (latem dmuchańce, 

tubing, łódeczki, zimą sanki i wyciąg taśmowy).

Lato: Magiczna Osada z Edukacyjną Strefą Pingwina 

(wodna przygoda), pumptrack, wypożyczalnia rowerów, 

skok na gigantyczną poduchę, splash, tubing.

Zima: wyciąg taśmowy, szkolenia narciarskie, lodowisko, 

Liga Kubusiowego Narciarza.

Cały rok: zagroda z alpakami, pontonowa karuzela.

Lato: Bike Park, wypożyczalnia rowerów, szkolenia 

rowerowe, plac zabaw z łódeczkami i dmuchańcem.

Zima: szkolenia narciarskie, wyciąg taśmowy, 

przedszkole narciarskie, Liga Kubusiowego Narciarza.

Cały rok: Wieża widokowa z historyczną ścieżką, 

tor tubingowy.

Lato: rodzinna strefa zabaw.

Zima: wyciąg taśmowy, sanki, szkolenia narciarskie,  

Liga Kubusiowego Narciarza

Cały rok: Wieża widokowa z edukacyjną ścieżką 

w koronach drzew, warsztaty dla dzieci.

Lato: Bike Park, szkolenia rowerowe, wypożyczalnia 

rowerów.

Zima: szkolenia narciarskie, przedszkole narciarskie, 

wyciąg taśmowy, Liga Kubusiowego Narciarza.

Lato: Bike Park, Arena Młodego Rowerzysty (plac zabaw, 

pumptrack, zewnętrzna siłownia), wypożyczalnia 

rowerów i rowerków biegowych Puky, mini slalom dla 

najmłodszych, szkolenia rowerowe. 

Zima: wyciąg taśmowy, szkolenia narciarskie, 

Liga Kubusiowego Narciarza

SLOTWINY ARENA

Dla dzieci
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Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju to unikatowe 

miejsce na mapie Polski. Skryta w sercu Beskidu 

Sądeckiego, pośród przepięknych lasów 

pasma Jaworzyny Krynickiej 49,5 metrowa 

Wieża o wyjątkowej, drewnianej konstrukcji 

i prowadząca do niej ponad kilometrowa 

ścieżka przyrodniczo-edukacyjna zapewniają 

nie tylko przepiękne widoki, ale również relaks 

i odprężenie. 

Więcej informacji: wiezawidokowa.pl

Co Was czeka na Wieży widokowej? 

• Najpiękniejsza, ponad kilometrowa ścieżka 
w koronach drzew

• 15 instalacji edukacyjnych m.in. o tutejszej faunie, 
florze, kulturze Łemków, pochodzących z tych ziem

• 49,5 m Wieża widokowa, o unikalnej, drewnianej 
konstrukcji

• Niezapomniane widoki

• Kojący śpiew ptaków i zapach lasu

• Trójkołowe rowerki PUKY do wypożyczenia dla 
najmłodszych

PIERWSZA W POLSCE
WIEŻA WIDOKOWA

W KORONACH DRZEW
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Na Kurzej Górze nie ma rzeczy niemożliwych! Trzy 

zróżnicowane i najdłuższe trasy narciarskie na północy 

Polski, największy kompleks tubingowy w Europie, a już 

niedługo… Wieża widokowa!

  

Gdzie mieszkańcy północy Polski uczą się jeździć na 
nartach zanim przyjadą na południe?
Odpowiedź jest prosta: na Kurzej Górze w miejscowości 

Kurzętnik, oddalonej o zaledwie 170 kilometrów od 

Gdańska, a 200 kilometrów od Warszawy. Kurza Góra 

posiada aż dwie fabryki śniegu, dzięki którym śnieżenie 

możliwe jest nawet przy dodatnich temperaturach. Poza 

trzema zróżnicowanymi trasami zjazdowymi na terenie 

kompleksu znajduje się Polana Pingwina czyli specjalnie 

przygotowana trasa o długości 70 metrów na której każdy 

bez problemu postawi pierwsze kroki na nartach. Na terenie 

obiektu znajdują się także dwie duże wypożyczalnie więc 

brak sprzętu nie może być wymówką. Na Polanie Pingwina 

narty to nie wszystko! Znajduje się tam również specjalnie 

wydzielony tor saneczkowy, gdzie najmłodsi będą mogli 

bezpiecznie się wyszaleć.

Największy kompleks tubingowy w Europie
Tubing to rozrywka zapewniająca mnóstwo wrażeń dla 

dzieci i dorosłych! Po torach tubingowych zjeżdża się 

na specjalnych pontonach, co nie wymaga żadnych 

wcześniej nabytych umiejętności. Kompleks składa się 

z siedmiu zróżnicowanych torów  o łącznej długości ponad 

700 metrów. Tory zbudowane są z tworzywa, które przez 

cały rok jest śliskie jak śnieg, dzięki czemu można z niego 

korzystać niezależnie od pory roku. Obiekt obsługiwany 

jest przez 120-metrowy wyciąg taśmowy dzięki czemu nie 

stracicie sił podchodząc na start.  Wyścig ze znajomymi na 

równoległych torach? Wyskok na poduszkę Big AIRBAG, 

a może przejazd przez tunel krętą drogą? Emocji na pewno 

nie zabraknie!

Tuż obok tubingu znajduje się Rodzinna Strefa Zabaw, 

gdzie nuda się nie uda! Dla najmłodszych przygotowano 

drewniany plac zabaw oraz strefę dmuchańców, na której 

można pobrykać skacząc bądź zjeżdżając. Latem zawsze 

w Kurzej Górze pojawia się zjeżdżalnia wodna SPLASH, 

więc koniecznie zabierzcie ze sobą kostium kąpielowy.

Więcej informacji na kurzagora.pl/tubing 

BYŁA SOBIE GÓRA .... 
NA WARMII I MAZURACHB
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Wieża widokowa w budowie
IDZIE NOWE… 

W wakacje planowane jest otwarcie kolejnej 

Wieży widokowej  Grupy Pingwina, tym ra-

zem na Warmii i Mazurach.  Drewniana wieża 

o wysokości 35 metrów konstrukcyj-

nie będzie zbliżona do tej istniejącej 

w Krynicy-Zdroju. Na jej szczyt prowadzić bę-

dzie 2 kilometrowa ścieżka edukacyjno-przy-

rodnicza, wykonana również z drewna robinii 

akacjowej zwanej potocznie akacją. Ścieżka 

prowadzić będzie trzema mostami nad trasa-

mi zjazdowymi.

Odwiedzający Wieżę będą mogli przenieść 

się do średniowiecznego Kurzętnika, poznać 

codzienne życie mieszkańców regionu, a to 

wszystko za pomocą tablic oraz instalacji in-

teraktywnych. Historia to nie wszystko! Na 

ścieżce przeżyjecie również żywą lekcję przy-

rody… Zapoznacie się z typową dla regionu 

roślinnością, poznacie tajniki ziołolecznic-

twa oraz zobaczycie zwierzęta zamieszkujące 

okoliczne rejony!

Niezależnie od wieku, okoliczności czy 

pory roku świetna zabawa czeka na Ciebie 

w Kurzętniku!
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Odwiedzasz nasze stacje narciarskie zimą? Zastanawiałeś 

się kiedyś co u nas słychać latem? Bardzo wiele się dzie-

je! Każda lokalizacja jest inna, wyjątkowa i atrakcyjna rów-

nież w lecie. Planując weekendy czy wakacje warto zawitać 

w progi pingwina. Ostrzegamy! Nuda jak zwykle się nie uda!

CZARNY GROŃ
Czarny Groń to dolina atrakcji w Rzykach k. Andrychowa, 

które nie tylko czekają na gości hotelowych, ale także na 

wszystkich tych, którzy planują wyskoczyć gdzieś na jeden 

dzień. Jadąc w głąb doliny najpierw zatrzymujemy się przy 

czterogwiazdkowym hotelu Czarny Groń, z dwoma restau-

racjami, basenem oraz strefą SPA. Na terenie kompleksu 

znajdziemy uwielbianą przez małych i dużych Magiczną 

Osadę z wodną Edukacyjną Strefą Pingwina. Obok hotelu 

czeka na nas prawdziwy wakacyjny raj - tubing oraz spla-

sh czyli  wodna zjeżdżalnia. Jesteście fanami rowerów? 

Znajdziecie tutaj nowy pumptrack, który zapewni Wam 

dużo zabawy. Osoby, które lubią adrenalinę powinni sku-

sić się na skok na gigantyczną poduchę. Na samym koń-

cu doliny znajduje się stacja narciarska (z jednym z lepiej 

przygotowanych snow parków w Polsce), ale latem rów-

nież warto odwiedzić to miejsce. Powinni wybrać się tutaj 

miłośnicy przyrody, fani turystyki pieszej czy rowerowej. 

czarnygron.pl

SŁOTWINY ARENA
Krynica-Zdrój to uzdrowisko znane i cenione od lat. Kom-

pleks Słowiny Arena jest miejscem idealnie wpisującym się 

w klimat miejscowości. Można tutaj spędzić aktywnie czas, 

a także zrelaksować się blisko natury. Główną atrakcją jest 

oczywiście pierwsza w Polsce drewniana Wieża widoko-

wa ze ścieżką w koronach drzew, na którą można dostać 

się pieszo – szlakiem albo za pomocą 6 osobowej kanapy 

z osłonami przeciwwiatrowymi. Podczas przygody nie bę-

dziecie się nudzić, ponieważ przygotowaliśmy ścieżką edu-

kacyjną z wieloma ciekawymi instalacjami. To nie koniec 

atrakcji, ogromną sympatię zyskują nowe, jednokierunko-

we, górskie trasy rowerowe. Może warto przesiąść się z nart 

na rower?

slotwinyarena.pl

KURZA GÓRA
Będąc na Warmii i Mazurach, Kurzętnik to obowiązkowy 

punkt programu nie tylko zimą, ale również latem! Nie 

zawiedziemy Cię ilością atrakcji: po pierwsze największy 

w Europie tor tubingowy, po drugie plac zabaw i strefa zaba-

wy dla dzieci, po trzecie wkrótce otwarta Wieża Widokowa, 

równie imponująca jak ta w Krynicy-Zdroju. W Kurzej Górze 

spędzicie pełen wrażeń dzień w gronie przyjaciół i rodziny, 

a podsumujecie go przy pysznym obiedzie w Restauracji.  

kurzagora.pl

MOC LETNICH 
ATRAKCJI
W KAŻDEJ NARCIARSKIEJ STACJI!

M
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Grupa Pingwina to nie tylko pasja do sportu, to 

także wielka miłość do muzyki, a zwłaszcza do 

muzyki na żywo. Specjalizujemy się w nietypo-

wych przedsięwzięciach, lubimy zaskakiwać.  

W Słotwinach Arenie w Krynicy-Zdroju tego 

lata odbędzie się trzecia już edycja Koncertu 

pod Wieżą z udziałem orkiestry kameralnej 

i solistami.

W Wiśle na wierchu Skolnity również można 

się pobawić lub zrelaksować przy muzyce na 

żywo. Skolnity gościł już Grubsona, folkową 

kapelę Pogwizdani, a także organizuje wieczo-

ry z soulowo-jazzową muzyką lub biesiady w 

tyrolsko-bawarskim klimacie. 

Koncerty plenerowe

SKOLNITY
Wisła nie od dziś nazywana jest Perłą Beskidów. A gdyby 

tak podziwiać perłę z góry, a dokładniej z dachu? Dachem 

Wisły ktoś kiedyś nazwał Skolnity i tak już zostało. Stacja 

narciarska powstała bowiem na zboczu Wierchu Skolnity 

w samym centrum Wisły. Przy dobrej widoczności wido-

ki z górnej stacji są obłędne! Jest to miejsce wypoczynku 

i relaksu. Tarasy widokowe, drewniana karczma, zagroda 

z alpakami, aleja rzeźb i park rowerowy! Na skorzystanie 

z wszystkich uroków tego miejsca może nie wystarczyć je-

den dzień….

skolnity.pl

KASINA SKI
Kasina Wielka to rodzinna miejscowość Justyny Kowalczyk, 

to tutaj ponad 40 lat temu na górze Śnieżnica powstała sta-

cja narciarska, która od kilku lat latem, gdy stopnieją śniegi 

przekształca się w największy bike park w Polsce. Bogata i 

różnorodna oferta tras sprawi, że odnajdą się tutaj amato-

rzy oraz profesjonaliści. Kasina Ski pomyślała także o dzie-

ciach i osobach mniej aktywnych, w Arenie Młodego Rowe-

rzysty mieście się nie tylko pumptrack, ale także plac zabaw 

i mini siłownia. Kasina jest symbolem świetnej, sportowej 

zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od wieku, kon-

dycji fizycznej oraz pory roku!

kasinaski.pl
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Na górnej stacji kolei linowej Skolnity w centrum Wisły 

mieszkają … alpaki. Kenzo i Lewis mają swoją zagrodę na 

łące w pobliżu placu zabaw. Można je odwiedzać latem 

i zimą,  ponieważ są przystosowane do mroźnych 

temperatur. Są to zwierzęta bardzo towarzyskie 

i inteligentne. W imieniu chłopaków: Zapraszamy!

Alpaki należą do rodziny wielbłądowatych i pochodzą 

z Ameryki Południowej. Są zwierzętami udomowionymi 

przypominającymi ni to lamę ni to owcę. Hodowane są 

głównie ze względu na swoje luksusowe runo – o wiele 

cieplejsze i przyjemniejsze w dotyku niż owcze. Fascynują 

swoim uroczym wyglądem, inteligencją oraz spokojnym 

usposobieniem, co zadecydowało o ich sprowadzeniu do 

Europy. Są hodowane na zboczach Andów w Ekwadorze, 

Boliwii, Peru i Chile na wysokościach od 4000–4700 m 

n.p.m. i ... na wierchu Skolnity – 762 m n.p.m.

Nie wolno hodować alpak pojedynczo, są stworzone 

do życia z innymi alpakami. Nawet najlepszy kontakt 

z człowiekiem nie zastąpi alpace towarzystwa innego 

osobnika swojego gatunku. Bardzo lubią ludzi, lubią biegać 

za swoimi właścicielami, skubać w ich towarzystwie trawę, 

cieszą się, gdy są przez nich wołane.

Głównym atutem tych czworonogów są niesamowite ślepia 

– człowiek ma wrażenie, że alpaka naprawdę umie słuchać 

i rozumie, co się do niej mówi. Kenzo i Lewis w bardzo 

krótkim czasie przywiązali się do swoich opiekunów, 

reagują na ich głosy, rozpoznają ich samochody i od razu 

przeszukują kieszenie w poszukiwaniu łakoci. Swoich 

fanów urzekają głównie swoim zabawnym charakterem. 

Ich ciekawskie pyski wywołują uśmiech na twarzy każdego, 

prześmiesznie się “myją”, brykając po zagrodzie. W ferworze 

zabawy zdarza im się podskakiwać, odbijając się od ziemi 

jednocześnie wszystkimi czterema nogami.

ALPAKI 
TO FAJNE CHŁOPAKI!

A
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Każdy fan skoków narciarskich zauważył pewnie 

naklejkę z pingwinem na nartach Piotra Żyły. Skąd 

wziął się pingwin, który jest nielotem na nartach 

mistrza?

Skolnity Ski&Bike Park w 2018 roku podpisał umowę 

sponsorską z klubem sportowym z Wisły.

Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła  zrze-

sza dzieci i młodzież trenującą m.in. skoki narciar-

skie oraz koszykówkę. Młodzi skoczkowie i koszykar-

ki często zajmują wysokie miejsca z zawodach rangi 

ogólnopolskiej czy międzynarodowej.

Nie tylko dzieci należą od WSS Wisła, członkami 

klubu są także skoczkowie z czołówki: Piotr Żyła, 

Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, dzięki którym 

nasz pingwin nauczył się latać i polubił stanie na 

podium!

Pingwin na nartach Piotra Żyły?
Mistrz Świata jest nasz!

Masz urodziny? 
Wszystkiego najlepszego!  
W Grupie Pingwina dla Solenizantów przewidzieliśmy super promo-

cję: pokaż dokument potwierdzający, że dziś obchodzisz urodziny, 

a karnet czterogodzinny otrzymasz za 1zł! Warto pamiętać, że 

w każdej lokalizacji znajdują się klimatyczne lokale, w których mo-

żesz wyprawić ze znajomymi niezapomniane urodziny na stoku!
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Certyfikat jakości TripAdvisor 2019

II miejsce  Beskidzkie Mistrzostwa Stoków 2019

Lider wśród hoteli rodzinnych w konkursie 

Polish Business Woman Awards magazynyu 

„Business Women&Life” 2017

Travellers’ Choice TripAdvisor 2017&2019

Snow Expo Award 2018/2019 

w kat. inwestycja Polska

Nagroda główna Marszałka Województwa 

Małopolskiego Jacka Krupy najlepsza stacja 

narciarska Małopolski 2015/2016

PRESTIGE SPA AWARDS 2019 

“Najlepsze SKI&SNOW SPA 2019

PRESTIGE SPA AWARDS 2019 I m-ce 

„TOP SAUNA HOTEL 2019”

PRESTIGE SPA AWARDS 2019 

„TOP Sauna Hotel 2019”

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE SPA PRESTIGE 

AWARDS „Najlepsze Beauty SPA 2019”

Certyfikat „Produkt Warmia Mazury”

I miejsce w ranking Onetu „Najlepsze ośrodki 

narciarskie w 2019”

 

Najlepsza stacja narciarska w Polsce wg 

Internautów rankingu skionline.pl

     

I miejsce Beskidzkie Mistrzosta Stoków 2019

III miejsce Ogólnopolski Ranking onet małe stacje 

narciarskie 2019

III miejsce Beskidzkie Mistrzosta Stoków 2017

     

I miejsce w konkursie architektonicznym 

Budowa Roku

Wyróżnienie znakiem Laur Eksperta 

Wyróżnienie Turystyczne Skarby Małopolski

WYRÓŻNIENIA 
I NAGRODY

Kasina Ski&Bike Park

Kurza Góra

Słotwiny Arena

Hotel****&SPA Czarny Groń 
i stacja narciarska

Skolnity Ski&Bike Park

Wieża widokowa Krynica-Zdrój
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ROWEROWE WAKACJE dla dzieci i młodzieży 

- to akcja CSR (Społeczna Odpowiedzialność 

Biznesu) Grupy Pingwina mająca na celu 

zachęcenie dzieci z gminy, w której znajduje się 

konkretny Bike Park do aktywnego spędzania 

czasu na rowerze.

Zależy nam na tym, aby kolarstwo grawitacyjne 

nie było sportem elitarnym, a aktywnością którą 

może uprawiać każdy. Często problemem jest 

dostępność ze względu na czynniki ekonomiczne.

Grupa Pingwina wprowadziła akcję promocyjną, 

która umożliwia dzieciom w wieku szkolnym 

zakup całodziennego karnetu rowerowego za 15zł. 

Promocja dotyczy Bike Parków: Bike Park Kasina, 

Skolnity Ski&Bike Park, Słotwiny Arena Ski&Bike 

Par.

Dodatkowo wakacyjne atrakcje dla miejscowych 

dzieci będą również dostępne w Magicznej Osadzie 

(z pumptrackiem). Czarny Groniu wprowadził dla 

dzieci i młodzieży rabat  -50%.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 
DLA MIESZKAŃCÓW!

Czy potrafisz rozwiązać ten rebus?








