




„Żadnego dnia w życiu nie zatrzymasz, ale możesz zrobić 
wiele, aby go nie zmarnować”. To przysłowie najlepiej 
chyba oddaje to co Andrychów ma do zaproponowania 
swoim gościom. Ta przepięknie położona podbeskidzka 
miejscowość jest wyjątkowym miejscem utkanym 
z atrakcji. Jest tu górska przełęcz dostarczająca 
milionów wspomnień, jest zalesiona kotlina, w której 
nuda nigdy się nie uda, jest też miejsce, w którym 
można w każdej chwili połączyć naukę i zabawę, na 
całego! W Andrychowie można w jednym miejscu odbyć 
podróż dookoła świata, spotkać się z prehistorią, 
w średniowiecznej warowni poczuć chłód rycerskiej 
zbroi, a na wesołej farmie spotkać zwierzęta, które w 
Wigilię Bożego Narodzenia mówią po polsku, 
wietnamsku, persku, suahili, keczua i oczywiście po 
angielsku z australijskim akcentem. Jest również 
kwitnący obraz świętego Jana Pawła II – jedyny taki na 
świecie. Andrychów to miejsce wyjątkowe w swojej 
prostocie, pełne niepospolitych smaków i zapachów, 
splotu tradycj i  i  nowoczesności ,  życzl iwości 
i otwartości, piękna i odrobiny magii. Zostań z nami na 
dłużej. Zrób pierwszy krok, bo „podróż o długości tysiąca 
mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku.”

Tomasz Żak
Burmistrz Andrychowa



Czarny Groń (793 m. n.p.m.) - wypas owiec

Gancarz (798 m. n.p.m.)



Andrychów to malownicza miejscowość położona 
u podnóża Beskidu Małego na granicy Śląska i Małopolski. 
Nowoczesna i rozbudowana infrastruktura hotelowa, 
turystyczna i sportowo-rekreacyjna jest znakomitą bazą do 
pełnego wrażeń wypoczynku. Usytuowanie Andrychowa 
w pobliżu takich miejscowości jak Oświęcim, Wadowice, 
Żywiec, Kraków czy Katowice pozwala na zaplanowanie 
i sprawne zrealizowanie krótkich wyjazdów turystycznych. 
Stąd blisko jest też na Słowację czy do Czech. Miasto wraz 
z  okala jąc ymi  go wioskami  zapewni  wszystk im 
odwiedzającym mnóstwo wrażeń i atrakcji. Pobyt 
w Andrychowie to niepowtarzalna okazja do odpoczynku, 
relaksu i złapania „drugiego oddechu” w codziennym 
zabieganiu. Andrychów to miejsce utkane z atrakcji. 

MIASTO



Park Miejski im. hr. Stefana Bobrowskiego

Andrychów - widok w kierunku południowym



Pomnik samolotu myśliwskiego Lim-2

Rynek, Urząd Miejski Osiedle 200-lecia Andrychowa



Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej w Pałacu Bobrowskich

Pałac Bobrowskich

Staw w Parku Miejskim



TURYSTYKA

Urlop, wypoczynek, chwila relaksu? Tylko w Andrychowie. 
Zgodnie z zasadą „odkrywaj nieodkryte” z przyjemnością 
zapraszamy do miejsca, które kusi malowniczymi, 
łagodnymi górami, zachwyca urzekającymi widokami 
i sprzyja refleksji w cichych dolinach. Zamiast przeciskać się 
zatłoczonymi deptakami znanych kurortów, lepiej 
skorzystać z uroków gościnnej Ziemi Andrychowskiej 
i posmakować lokalnych specjałów. Andrychowskie smaki 
i przysmaki, choć mało jeszcze znane są wyjątkowe. Ich 
różnorodność, bogactwo odcieni, zapachy i kolory 
połączone razem dają przebogatą mieszankę kulinarną. 
Formowała się ona na przestrzeni wieków. Tworzyli ją 
Morawianie, Wołochowie, Rusini, Żydzi, Saksończycy, 
Flamandowie i beskidzcy górale. Każda z nacji dodawała do 
andrychowskiej palety smaków swoją cząstkę. 
A Andrychów jest jak i jego kuchnia, z jednej strony 
zachwyca swoją prostotą, z drugiej zaś oferuje smakoszom 
(turystom) niezapomniane wrażenia. Andrychów to 
miejsce utkane ze smaków.





Widok z Leskowca (922 m. n.p.m.)

Punkt widokowy na Potrójnej (887 m. n.p.m.)



Kościół p.w. św. Macieja

Beskid Mały



ATRAKCJE
Andrychów to miejsce utkane z atrakcji, zachwycające 
harmonią krajobrazu i zielenią górskich zboczy. To przede 
wszystkim wielki podbeskidzki kocioł wypełniony 
rozrywką, zabawą, biesiadą i radością. Andrychów potrafi 
zaskoczyć niejednego. Dinozaury, wodne zjeżdżalnie, parki 
linowe, poligon paintballowy, podziemne labirynty, ziejący 
ogniem smok, zwierzęta z całego świata i nasze swojskie 
hucuły. Pamiątki po dawnych mieszkańcach, miejsca 
szczególne i niepospolite, widoki zapierające dech 
w piersiach i położone w leśnej głuszy zacisza. Andrychów 
jest jak magnes dla turystów, wabi niezwykłością, 
niespodziankami, urozmaiceniem i ... na pewno zaskakuje. 
Można by długo tak wymieniać i opisywać... 

Zapraszamy po prostu do Andrychowa.



Poligon 86

Aquapark na Przełęczy Kocierskiej (718 m. n.p.m.)

Basen kryty w Andrychowie (ul. Włókniarzy 11)

Odkryty basen kąpielowy w Andrychowie (Al. A. Wietrznego 6)



Mini Zoo Kucyk

Dinolandia

Park Miniatur „Świat Marzeń”

Warownia Inwałd



Dinolandia

Czarny Groń - Magiczna Osada Hotel & SPA Kocierz

Ogród św. Jana Pawła II



TURYSTYKA
PRZYRODNICZO
-POZNAWCZA

Beskid Mały jest niewielkim, lecz niezwykle ciekawym 
i urozmaiconym pasmem górskim – tak pod względem 
przyrodniczym, jak i krajobrazowym. Wschodnia część Beskidu 
Małego zwana jest Beskidem Andrychowskim. Większa część 
gminy znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu 
Małego i jego otuliny. Przy dobrej pogodzie ze szczytu Leskowca 
widać piękną panoramę Beskidów. Z Potrójnej (883 m n.p.m.) 
panorama jest jeszcze rozleglejsza, widzimy dodatkowo Kotlinę 
Żywiecką, Beskid Śląski z Baranią Górą i Skrzycznem oraz inne 
szczyty Beskidu Małego. 

Ścieżka przyrodnicza Czarny Groń
Ścieżka rozpoczyna się przy Czarnym Groniu i biegnie przez szczyt 
Potrójnej pod granicę rezerwatu Madohora.
Ścieżka przyrodnicza Dolina Wieprzówki
Źródła Wieprzówki leżą na północnych stokach Leskowca (922 m 
n.p.m.) i Łamanej Skały, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu 
Małego, utworzonego w 1998 r. 
Przełom Rzyczanki
Pomnik przyrody w formie użytku geologicznego, przełom rzeki 
przez czarne łupki wierzowskie na granicy Zagórnika i Sułkowic.
Rezerwat przyrody Madohora
Położony w rejonie Łamanej Skały, o pow. 71,8 ha, z występującymi 
tam m.in. ponadstuletnimi okazami świerków.
Rezerwat przyrody Szeroka
Usytuowany w rejonie Kocierza (879 m n.p.m.) o pow. 49 ha chroni 
fragment karpackiego bukowego lasu o naturalnym pochodzeniu.
Hrabskie buty
Odnalezione poniżej szczytu Leskowca płyty piaskowca z wykutymi 
stopami i inskrypcją nazwisk Hr. Mery Wielopolskiej i Romana 
Taube (rok 1898) oraz inskrypcją nazwiska hr. Potockiego (rok 
1846).



Leskowiec (922 m. n.p.m.)

Wodospad „DUSICA”

Rzeka Wieprzówka. Łupki Wierzowskie

Czarny Groń. Ścieżka przyrodnicza



TURYSTYKA
RELIGIJNA

Urokliwe kapliczki poustawiane w cieniu drzew można 
spotkać na terenie całej Gminy. Są one namacalnym 
dowodem na to, że beskidzcy górale swoje czyny i plany 
opierali na boskim absolucie. Podziękowania za udane 
zbiory, za powrót męża z wojny, za dobre i spokojne życie 
mieszkańcy andrychowszczyzny wyrażali w prosty, acz 
chyba najbardziej wymowny sposób – stawiając świątki 
przydrożne, frasobliwe Madonny, kamienne słupy będące 
kiedyś też drogowskazami. Szczególnym miejscem jest 
Groń Jana Pawła II, szczyt górski bardzo blisko związany 
z osobą naszego papieża świętego Jana Pawła II. Karol 
Wojtyła w latach swego dzieciństwa i  młodości 
wielokrotnie wchodził na szczyt, również jako biskup. 
W pobliżu szczytu znajduje się kaplica - Sanktuarium 
Ludziom Gór. Na ołtarzu umieszczony jest obraz Matki 
Bożej Królowej Ludzi Gór. Wnętrze kryje również tron Jana 
Pawła II, na którym siedział w Skoczowie 22 maja 1995 roku.



Góra Gancarz (798 m. n.p.m.)

Sanktuarium Ludziom Gór - Groń Jana Pawła II (890 m. n.p.m.)Pierwsza „Panienka” przy zielonym szlaku z Andrychowa na Leskowiec



TURYSTYKA
KONNA

Malownicze tereny Beskidu Małego to wymarzone miejsce 
do długich konnych wypraw. Właściciele lokalnych stadnin 
dysponują głównie końmi krwi arabskiej i huculskiej. Na 
maluchów czekają łagodne kucyki. Ośrodki jeździeckie 
oferują możliwość nauki jazdy konnej, wycieczki konne 
w terenie, obozy jeździeckie, przejazdy bryczką, a zimą 
wyprawy saniami po najbliższej okolicy. 



Sułkowice. Stanica Hucuł

Mini Zoo KucykSułkowice. Stajnia Calvado



TURYSTYKA
SPA & WELLNESS

Po aktywnie spędzonym dniu na gości czekają znakomicie 
wyposażone gabinety Spa&Wellness zlokalizowane 
w tutejszych hotelach. Zabiegi odnowy biologicznej 
prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów działają 
doskonale na nasze zdrowie i samopoczucie oraz pozwalają 
zapomnieć o troskach dnia codziennego. Błogi relaks 
w niepowtarzalnej atmosferze pełnej zmysłowych 
zapachów oraz łagodnej muzyki pomagają całkowicie się 
odprężyć, wyciszyć i zrelaksować. Baseny, jacuzzi, sauny, 
nowoczesne salony masażu oraz profesjonalna i dyskretna 
obsługa w parze z naszymi malowniczymi górami tworzą 
niepowtarzalny klimat.



Hotel & SPA KocierzParkHotel Łysoń

Hotel & SPA Czarny Groń



SPORT

Gmina Andrychów jest znakomitym miejscem do 
aktywnego wypoczynku o każdej porze roku. Rozwinięta 
infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz niezwykle 
korzystne warunki geograficzne pozwalają na praktycznie 
każdy rodzaj aktywności. Na osoby ceniące sobie zdrowy 
styl życia jak i na wyczynowych sportowców czekają: 
nowoczesny basen odkryty (basen kryty w budowie), 
stadion i boiska sportowe, sztuczna ścianka wspinaczkowa, 
dwa kompleksy „Orlik”, wyciągi narciarskie, górskie szlaki 
dla pieszych i rowerzystów, siłownie na świeżym powietrzu, 
liczne place zabaw i nowoczesny skatepark. Każda gminna 
szkoła dysponuje wielofunkcyjną salą gimnastyczną. 
Andrychów jest utkany z atrakcji sportowych.



Staw w Parku Miejskim

Inwałd. Dinolandia



Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki w Parku Miejskim





Basen odkryty w Andrychowie





Ski Centrum Czarny Groń



Basen kąpielowy w Andrychowie

Ski-Centrum Czarny Groń

Ski-Centrum Czarny Groń Hotel & Spa Kocierz



Od kameralnych koncertów przy świecach w Pałacu 
Bobrowskich po wielkie plenerowe imprezy na stadionie 
miejskim, od zajęć dla najmłodszych po aktywizację 
seniorów, od baletu przez operę aż po koncerty rockowe, 
od zacisza miejskiej biblioteki po kiermasze książek. Tak 
właśnie prezentuje się andrychowska kultura. Wachlarz 
emocji, feeria doznań i wszystkie odcienie kulturalnej 
palety czekają na naszych gości. Będąc w Andrychowie nie 
można przejść obojętnie obok mnóstwa wydarzeń 
muzycznych, aktorskich czy artystycznych. Oferta 
kulturalna jest tak różnorodna, że każdy znajdzie dla siebie 
coś wciągającego. Andrychów jest utkany z atrakcji 
kulturalnych.

KULTURA







Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW



TURYSTYKA 
BAZA NOCLEGOWA

ParkHotel Łysoń
ParkHotel Łysoń dba o jakość świadczonych usług na najwyższym 
poziomie w zakresie hotelarstwa oraz gastronomii. Położenie 
ParkHotel Łysoń w samym sercu Inwałd Parku jest świetną 
propozycją wypoczynku po całodziennych rozrywkach. Mnogość 
niezliczonych atrakcji kompleksu Inwałd Park i najbliższej okolicy
pozwoli na zaplanowanie ciekawego, dłuższego urlopu. Rodzinna, 
domowa atmosfera oraz profesjonalna obsługa sprawi, że każda 
wizyta w naszym obiekcie na długo utkwi w Twojej pamięci.
www.parkhotellyson.pl

Kocierz Hotel & SPA
Malowniczo położona Przełęcz Kocierska leży w Parku 
Krajobrazowym Beskidu Małego. Niegdyś przebiegał tędy szlak 
kupiecki na Węgry – dziś okolica jest chętnie odwiedzana zarówno 
przez turystów szukających chwili wytchnienia wśród górskiej 
przyrody, jak i miłośników aktywnego wypoczynku. To właśnie tu, na 
szczycie przełęczy w otoczeniu pięknej beskidzkiej natury czeka na 
Państwa Hotel & SPA „Kocierz”. Wnętrza i infrastruktura ośrodka 
dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb Gości, co sprawia, 
że wizyta tutaj jest znakomitą propozycją zarówno na rodzinny 
wyjazd, urlop w gronie przyjaciół czy konferencję biznesową.
www.kocierz.pl

Czarny Gron Hotel & SPA
Luksusowy Hotel w górach jest idealnym miejscem dla miłośników 
aktywnego w ypoczynku. Rozległe lasy, zielone doliny, 
majestatyczne grzbiety górskie rozciągają się, jak okiem sięgnąć. 
To doskonałe miejsce do wędrówek pieszych, biegów, wycieczek 
rowerowych i licznych sportów zimowych. Tutejsze trasy górskie są 
zróżnicowane, a towarzyszące wędrówce panoramy dostarczają 
wielu wrażeń. Położenie Hotel & SPA Czarny Groń zapewnia spokój
 i ciszę. Hotel jest idealny nie tylko na nocleg lub wypoczynek, ale 
również jako centrum konferencyjne.
www.czarnygron.pl



ParkHotel Łysoń

Hotel & SPA KocierzHotel & SPA Czarny Groń



NOCLEGI
HOTELE

Hotel & SPA Czarny Groń
Rzyki  os. Praciaki 91, 34-125 Sułkowice
tel. (33) 870 16 30, 507 089 761
e-mail: recepcja@czarnygron.pl
www.czarnygron.pl

Hotel & SPA Kocierz
ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice
tel. (33) 875 06 00
e-mail: hotel@kocierz.pl
www.kocierz.pl

Park Hotel Łysoń
ul. Wadowicka 169a, 34-120  Inwałd
tel. (33) 875 74 00, fax.: (33) 875 74 04
e-mail: rezerwacja@phlyson.pl
www.parkhotellyson.pl

INNE

Adelek
ul. Nowa Wieś 28, 34-120 Targanice
tel. (33) 870 30 50, 500 303 748
e-mail: eir@interia.pl

Agro -Justyna
ul. Słoneczna 43, 34-120 Roczyny
tel. (33) 875 18 79
e-mail: justynka_sie@poczta.onet.pl

Aleja Brzóz
ul. Jaworowa 11, 34-120 Targanice
tel. (33) 870 23 30, 512 294 314
e-mail: alejabrzoz@gmail.com
www.alejabrzoz.infoturystyka.pl

Chatka na samym szczycie Potrójnej
os. Potrójna 4, 34-125 Rzyki
tel. 889 697 250
e-mail: chatka-potrojna@wp.pl
www.chatka-potrojna.manifo.pl

Chata Pachnąca Lasem
ul. Górska 38a, 34-120
Andrychów / Sułkowice- Łęg
gsm: 601 055 285, 601912976
e-mail: chatapachnacalasem@gmail.com

Czarny Groń
os. Praciaki 91, 34-125 Rzyki
tel. (33) 870 16 30, 507 089 761
e-mail: recepcja@czarnygron.pl
www.czarnygron.pl

Domek na skale
ul. Górska 40, 34-120 Sułkowice
tel. (33) 875 36 38

www.domeknaskale.eu

Gajówka pod Kocierzem
Targanice, ul. Nowa Wieś 86
tel. 535 371 888, 664 985 226
e-mail: gajowkapodkocierzem@spoko.pl

JOGA Leskowiec
os. Mydlarze 47, 34-125 Rzyki
tel. (33) 870 38 37, 531 905 909, 530 902 906
www.jogaleskowiec.pl

Kukułka
os. Szafarze 65, 34-125 Rzyki
tel. (33) 875 99 67

Madahora
os. Praciaki 82, 34-125 Rzyki
tel. (33) 870 14 81, 600 753 200
e-mail: ja.mlocek@gmail.com

Restauracja&Noclegi „Nad Basenem”
34-120 Andrychów 
al. Wietrznego 6
tel. 536 000 586, 533 317 792
www.nadbasenem.eu

Pole biwakowe KUCYK
Inwałd 34-120, os. Korcza (obok nr 41)

Potoczówka Apartamenty
os. Praciaki 59, (Rzyki) 34-125 Sułkowice
tel. 882 199 697
potoczowka@gmail.com
www.potoczowka.pl

Pod Dębem
ul. Powstańców Warszawy 15, 34-120 
Andrychów
tel. (33) 875 41 71, 662 149 678 
e-mail: kuzmapiotr@o2.pl
www.poddebem.beskidy.pl

Pod Górami
os. Górki 20, 34-120 Inwałd
tel. 502 250 359
e-mail: plackowscy@op.pl



INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
ANDRYCHÓW

tel. : +48 (33) 842 99 36

Pod Lipą
os. Młocki Dolne 4a, 34-125 Rzyki
tel. (33) 870 20 89, 664 689 658
e-mail: bogdan40@autograf.pl

Pod Różą
os. Złota Górka 12, 34-120 Brzezinka
tel. 889 121 825, 606 474 801
e-mail: podroza@podroza.beskidy.pl
www.podroza.beskidy.pl

Pod Sosiną
ul. Zarzeczna 125, 34-120 Roczyny
tel. (33) 875 42 44, 661 814 360
e-mail: kolzof@o2.pl
www.podsosina.prv.pl

Stanica Hucuł
ul. Turystyczna 77a, 34-120 Sułkowice 
tel. 502 621 405, 509 040 417
e-mail: stanica@stanicahucul.pl
www.stanicahucul.pl

Stok
ul. Nowa Wieś 31, 34-120 Targanice
tel. (33) 877 22 17, 604 839 081
e-mail: stok@agrostok.pl,
www.agrostok.pl

U Bogusi
ul. Biadasowska 31, 34-120 Zagórnik
tel. 604 133 536
www.ubogusi.andrychow.pl

U Krysi
ul. Beskidzka 19, 34-120 Sułkowice-Łęg
tel. 504 310 421, 668 363 821
e-mail: ukrysi@interia.pl
www.ukrysi.beskidy.pl

Zajazd Złota Rybka
ul. Wadowicka 5a, 34-120 Inwałd
tel. (33) 875 19 52, 601 671 046
e-mail: zajazdzlotarybka@op.pl
www.zajazdzlotarybka.pl

Zacisze Pod Lipą
ul. Kilińskiego 7, 34-120 Andrychów
tel. 604 144 442
e-mail: dubaniowska@gmail.com
www.zacisze.andrychow.pl

SCHRONISKA

Schronisko - Chatka pod Potrójną
Przysiółek Zakocierz
Stok Potrójnej
tel. 501 694 158, 505 456 141
e-mail: jpodczasz@potrojna.com.pl
www.potrojna.com.pl
 
Schronisko Górskie - PTTK
im. Cz. Panczakiewicza
Pod Leskowcem
tel. (33) 872 16 94, 606 743 880
www.leskowiec.pttk.pl



KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

KORBIELÓW (PL) - ORAVSKÁ POLHORA (SK)

CIESZYN (PL)
- ČESKÝ TĚŠÍN (CZ)

JEZIORA
MIĘDZYBRODZKIE
I ŻYWIECKIE

WARSZAWA

KRAKÓW

KATOWICE

ANDRYCHÓW

ZAKOPANE

ZAWOJA

BABIA GÓRA 
1725 m. n.p.m

RYSY 
2503 m. n.p.m.



Urząd Miejski w Andrychowie
Rynek 15, 34-120 Andrychów
Tel.: 33 842 99 00, 33 842 23 60

info@andrychow.eu
www.andrychow.eu

Wydawca:
Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon

Jaroszowice 324
34-100 Wadowice

na zlecenie
Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie 

(2020)
 

Fotografie:
Archiwum Urzędu Miejskiego, Hotel & SPA Czarny Groń, 

Hotel & SPA Kocierz, InwałdPark 
 

Podziękowania za udostępnienie zdjęć:
Łukasz Żołądek, Jarosław Skupień, Ireneusz Fornalik, 

Dawid Rajda, Andrzej Curzydło (kisiel1974), Jan Zieliński, 
Szymon Prus (naddachami.pl), Stajnia Calvado, Agata Zięba, 
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