
Uroczyste otwarcie nowego Basenu Kąpielowego w 
Andrychowie 

Sobota - 5 września 2009 r. bez wątpienia przejdzie do historii Basenu Kąpielowego. Tego 
właśnie dnia odbyły się uroczystości związane z poświęceniem i oficjalnym otwarciem 
nowoczesnego kompleksu basenów otwartych w Andrychowie.  

Obecnie - Basen Kąpielowy w Andrychowie to nie tylko niecki basenowe napełnione wodą. 
To obiekt mający na swoim terenie zarówno basen pływacki 50 m wraz z trybunami, basen 
rekreacyjny z atrakcjami (masaŜe karku, ścienne, leŜakowe, gejzery, grzybek, działko wodne, 
rwąca rzeka), brodzik dla dzieci z atrakcjami, zjeŜdŜalnię, plac zabaw dla dzieci, boisko do 
piłki plaŜowej, taras widokowo-gastronomiczny, "plaŜę" - utwardzoną okolicę wokół 
basenów i zaplecze socjalno-sanitarne i techniczne. Obiekt dysponuje równieŜ budynkiem 
socjalno-gastronomiczno-hotelowym w którym znajdą się pokoje hotelowe na 20 miejsc 
noclegowych, taras oraz restauracja wraz zapleczem do wydawania posiłków na 40 osób.  

Ale - wróćmy do uroczystości! Gości przybywających na tę bardzo miłą dla Gminy 
Andrychów uroczystość witała Orkiestra Dęta OSP Roczyny i występy maŜoretek z zespołu 
Talent. 

 

Na uroczystość przybyli nie tylko zaproszeni goście ale i mieszkańcy Andrychowa. 

Podczas części oficjalnej obiekty nowego basenu kąpielowego w Andrychowie poświęcił ks. 
biskupa Janusz Zimniak. Zanim to nastąpiło - szanownego gościa powitali w progach obiektu 
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego - Zofia Moskwik, Prezes 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie - Czesława Wojewodzic oraz 
przedsiębiorca, współwłaściciel KZWM Ogniochron w Andrychowie, Prezes Klubu 
Sportowego AKS Beskid - Fryderyk Walaszek 

Przybyli goście zajęli miejsca, które juŜ wkrótce staną się miejscem sportowych emocji - 
trybuny - znajdujące się wzdłuŜ głównej niecki basenowej 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością : 

• Jego Ekscelencja Ksiądz Biskupa Janusz Zimniak 
• Ksiądz Prałat Stanisław Czernik - proboszcz Parafii Św. Macieja w Andrychowie 
• Poseł na Sejm RP Marek Polak 
• Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Franciszek Szydłowski  



• Radni powiatowi z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego Zofią Moskwik 
• Radni Gminy Andrychów poprzednich i obecnej kadencji z przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Andrychowie Krzysztofem Kubieniem 
• Burmistrz Andrychowa - Jan Pietras 
• Prezydenci, Burmistrzowie i wójtowie  
• Wiceprezes PZP Wojciech Nazarko 
• Olimpijczycy i mistrzowie Europy w osobach Katarzyny Wilk i Marcina Cieślaka 
• Przedstawiciele Wojska Polskiego, komendanci Policji, StraŜy PoŜarnych  
• Dyrektorzy Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, turystycznych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, szefowie 
stowarzyszeń i klubów sportowych, dyrektorzy Szkół Mistrzostwa Sportowego z całej 
Polski  na czele z Marią Jakubik i Kazimierzem Woźnickim Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

• Dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi andrychowskich firm w tym - Krzysztof 
Stuglik - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej - ZGK Sp. z o.o. firmy, która 
zarządza obiektami Basenu, przedstawiciele biznesu, banków i instytucji, ośrodków  

Na tą jakŜe miłą dla całego regionu uroczystość przybyły równieŜ delegacje miast 
partnerskich z Włoch na czele z burmistrzem Umberto Macci oraz delegacje z Łotwy, 
Holandii, Republiki Czech i Austrii.  

Przybyli równieŜ honorowi obywatele miasta Andrychowa i mieszkańcy zasłuŜeni dla Gminy 
Andrychów, przedstawiciele mediów i Ci, którzy po "chudych" latach basenu kąpielowego w 
Andrychowie mogą być świadkami jego ponownych narodzin - mieszkańcy andrychowskiej 
Gminy.  

Jak widać - niebo nad miastem tego poranka nie było najpiękniejsze. Dzień przywitał nas 
mŜawką i wiatrem ... ale ... w jakiś tajemniczy sposób :) juŜ wkrótce miało się to zmienić! 

Nie wiadomo co tak naprawdę było powodem zmiany pogody - w kaŜdym razie - juŜ wkrótce 
na niebie zagościło słońce i uroczyste poświęcenie nowego obiektu wraz z oficjalnych jego 
otwarciem - mogło przebiegać bez zakłóceń 

Niebo nad Andrychowem ostatecznie dało znać o swojej przychylności - tuŜ po przybyciu 
delegacji Priverno - miasta partnerskiego z Włoch na czele z burmistrzem Umberto Macci 

 

Uroczystość prowadził Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - Łukasz 
Dziedzic 

 



Po przywitaniu szanownych gości ... 

... głos zabrał Gospodarz Gminy Andrychów - Burmistrz Andrychowa Jan Pietras ... 

 

... który witając wszystkich przybyłych na uroczystość przypomniał historię i tradycje 
związane z Basenem Kąpielowym w Andrychowie :  

W krajobrazie naszej gminy juŜ przed II wojną światową był obiekt znany nie tylko w 

Andrychowie, ale daleko szerzej. Nie moŜna dzisiaj, otwierając obecny, nowoczesny basen 

zapomnieć o andrychowskim kąpielisku sprzed ponad siedemdziesięciu lat. W latach 30-tych 

Rada Andrychowa podjęła kroki mające na celu stworzenie miasta o walorach rekreacyjnych 

i wypoczynkowych. Realizację planu rozpoczęto od wybudowania pięknego basenu 

kąpielowego, którego otwarcie miało miejsce w czerwcu 1935 roku. Warto podkreślić, Ŝe był 

to okres wielkiego kryzysu gospodarczego.  

Tak charakteryzował tamten czas ówczesny proboszcz w Kronice parafialnej: 

„Kryzys gospodarczy trwa. Ludność przyzwyczaja się powoli do nowych warunków Ŝycia. 

Liczba wałęsających się młodych ludzi, codziennie szukających pracy coraz większa. W jeden 

dzień piątkowy naliczono 73 osoby pukające do drzwi plebanii z prośbą o wsparcie.”  

Miarę ówczesnego kryzysu oddaje fakt, Ŝe w największym andrychowskim zakładzie Braci 

Czeczowiczka z trzytysięcznej załogi w 1932 roku  pozostało do roku 1935 - 1300 

pracowników i to pracujących w niepełnym wymiarze godzin. 

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej udało się wówczas zbudować zgodnie z najnowszymi 

pomysłami i planami konstrukcyjnymi obiekt o wymiarach olimpijskich  45/70 metrów. 

Organizowano na nim zawody pływackie, turnieje waterpolo, skoki z trampoliny oraz róŜne 

kursy pływackie i ratownicze.  

W roku 1936 na andrychowskim basenie gościli węgierscy olimpijczycy. Obiekt łączył w sobie 

walory basenu sportowego i kompleksu rekreacyjnego z  przepiękną plaŜą, dla wykonania 

której piasek sprowadzono aŜ znad Bałtyku. Infrastrukturę basenu stanowiła kryta trybuna z 

szatniami, deptaki, wodotrysk oraz weranda z bufetem. DuŜą popularnością cieszyły się 

organizowane tutaj zabawy, szczególnie tzw. „noce weneckie”. 

Koszty wzniesienia tego obiektu wyniosły ponad 31 tysięcy zł i były stosunkowo niskie przede 

wszystkim dzięki taniej robociźnie.  Jedna godzina pracy robotnika w 1935 roku kosztowała 



zaledwie 73 grosze i były to pieniądze wystarczające wtedy na zakup jednego pudełka 

zapałek. (Na kilogram soli robotnik musiał pracować prawie 3 godziny.) 

Mieszkańcy Andrychowa partycypowali w kosztach  budowy kąpieliska przez wykupienie 

„cegiełek” na kwotę 10 tysięcy zł. Jedna cegiełka kosztowała 10 zł i nie była to cena 

przypadkowa. Gdyby bowiem kaŜdy mieszkaniec liczącego wówczas ponad trzy tysiące 

mieszkańców miasta wykupił tylko jedną „cegiełkę”, to inwestycja w stu procentach 

stanowiłaby dzieło społeczności Andrychowa. W dobie kryzysu nie było to oczywiście 

moŜliwe.  

Na początku lat 70-tych z ogromnego kąpieliska stworzono dwa odrębne baseny: duŜy i 

średni oraz dla dzieci brodzik z wodotryskami. Woda była podgrzewana przez 

Elektrociepłownię przy AZPB, lecz nie było oczyszczalni. Tak odnowiony basen oddano 

ponownie do uŜytku 11. czerwca 1972 roku i przez następne dziesięciolecia cieszył się on 

ogromną popularnością. Po ponad trzydziestu latach uŜytkowania wymagał on kolejnego 

remontu, a właściwie przebudowy, która  pozwoliłaby na stworzenie obiektu 

odpowiadającego aspiracjom andrychowian i standardom początku XXI wieku.  

W 2005 roku koncepcję takiej przebudowy basenu przy Alei Wietrznego opracowała firma 

Berndorf Baderbau. Rok później gotowy był juŜ projekt z pozwoleniem na budowę, wykonany 

przez pracownię „TRANS – GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec Spółka Jawna”. 

Jesienią 2007 roku nastąpiła rozbiórka starego basenu. Realizację budowy nowego obiektu 

Rada Miejska w Andrychowie powierzyła w kwietniu 2008 roku Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie. 12. września 2008 roku doszło do podpisania umowy 

z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” Sp. z o. o. w Gliwicach, która zobowiązała się 

wybudować i oddać do uŜytku kompleks basenowy do sierpnia 2009 roku. 

Obiekt, który dziś święcimy i oficjalnie oddajemy do uŜytku składa się z trzech niecek 

wykonanych z blachy nierdzewnej o łącznej powierzchni 2 tys. m ². Jedna to basen o 

wymiarach olimpijskich 50 na 21 m z ośmioma torami. Drugi basen o nieregularnym kształcie 

ma charakter rekreacyjny z takimi atrakcjami jak: dmuchawy, bicze wodne, grzybki i wielka 

zjeŜdŜalnia oraz tzw. „rwąca rzeka”. Tu temperatura wody wynosi 23 stopnie C, podobnie jak 

w trzecim basenie, a właściwie brodziku dla najmłodszych.  

Kąpielisko posiada system pełnej filtracji wody, co sprawia, Ŝe na przykład w największym 

basenie sportowym woda będzie wymieniana co cztery godziny. Koszt wzniesienia 

andrychowskiego kąpieliska wyniósł około 21 mln zł. (netto). Warto je było wydać, bo w 

zgodnej opinii wielu fachowców, którzy zdąŜyli juŜ go odwiedzić, basen nasz naleŜy do 

najpiękniejszych tego typu obiektów w Małopolsce a nawet w całym kraju.  Frekwencja w 

pierwszych dniach po otwarciu, kiedy kompleks odwiedziło prawie 10 tysięcy osób, pokazuje 

natomiast, jak bardzo jest on potrzebny. 

Szanowni Państwo. Niech ten obiekt rozsławia dobre imię Gminy Andrychów. Dziękuję 

wszystkim za przybycie i uświetnienie tej uroczystości. - powiedział na zakończenie swojej 
wypowiedzi - Burmistrz Andrychowa. 

Podczas uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP Marek Polak. Niestety ze względu na 
waŜne obowiązki Prezydent RP Lech Kaczyński nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, o 
czym poinformował w odczytanym przez Posła Marka Polaka - Dyrektor Biura Doradców 
Ekspertyz i Opinii Kancelarii Prezydenta RP - Piotr Kupaj.  

Pływanie jest moją pasją. Miałem okazję widzieć wiele basenów nie tylko na terenie naszego 
kraju ale i poza jego granicami i mogę śmiało powiedzieć, Ŝe inwestycja ta przeszła moje 
najśmielsze oczekiwania. Tak wspaniałych technologii i tak pięknego obiektu tej klasy 
naprawdę jeszcze nigdzie nie widziałem - powiedział m.in. Marek Polak  



Następnie głos zabrał Wojciech Nazarko - wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, 

który wraz z Kazimierzem Woźnickim powiedział kilka bardzo miłych słów zarówno w 

swoim imieniu jak i w imieniu PZP oraz komisji szkół sportowych. 

Dziękując za zaproszenie na uroczystość otwarcia obiektu przypomniał krótko jej 
sportowe tradycje i powiązania ze starą pływalnią z 1935 roku.  

Tamta pływalnia była jedną z najładniejszych pływalni w Europie, odbywały się na niej 

zawody międzynarodowe, była dumą tego regionu. Ta pływalnia - mogę śmiało powiedzieć 

jest jedną z najpiękniejszych pływalni w Polsce. Myślę, Ŝe będzie słuŜyć nie tylko 

mieszkańcowm Andrychowa ale w przyszłości będzie słuŜyć polskiemu pływaniu. 

 

Jest nam bardzo miło, Ŝe na otwarciu tej pływalni mogą startować nasi najlepsi, polscy, 

obiecujący zawodnicy - olimpijka, Katarzyna Wilk ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 

Krakowie i Marcin Cieślak złoty medalista Mistrzostw Europy Juniorów w pływaniu. 

 

Z upowaŜnienia władz PZP, dyrektorów Szkół Mistrzostwa Sportowego Wojciech Nazarko - 

wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego wraz z Kazimierzem Woźnickim przekazali za 

pośrednictwem młodych polskich pływaków - Katarzyny Wilk i Marcina Cieślaka na ręce 

Burmistrza Andrychowa pierwszy medal zdobyty na tym obiekcie - jubileuszowy medal 

Polskiego Związku Pływackiego. Przekazał równieŜ najserdeczniejsze pozdrowienia 

Rodzinie śp. Jana Jaworskiego byłego mieszkańca Andrychowa i kierownika wyszkolenia 

Polskiego Związku Pływackiego w latach 70-tych,  z którym tworzył pierwszą w Polsce 

Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 



 

W trakcie uroczystości głos zabrali równieŜ przedstawiciele władz samorządowych Bruck an 
der Leitha ... Jestem zachwycony nowoczesnym basenem. Kiedy spoglądam na flagi 

(powiewające nad trybunami) - myślę Ŝe to wspaniała okazja i wielki zaszczyt, Ŝe moŜemy 

wspólnie otworzyć ten piękny obiekt - powiedział między innymi Starosta Bruck an der Leitha 
- Martin Steinhauser ... 

... oraz miasta partnerskiego Andrychowa - Priverno.  

Okazało się - Ŝe niektórzy Włosi nie wierzą :) 

Kiedy byliśmy w lipcu ubiegłego roku nie wierzyliśmy ... Ŝe w tak szybkim tempie zostaną 

zakończone prace. W ten sposób my Włosi moŜemy uczyć się od Was Polaków - jak się 

pracuje - powiedział burmistrz miasta partnerskiego Andrychowa - Priverno - Umberto 
Macci. 

Ks. biskup Janusz Zimniak w towarzystwie proboszcza Parafii Św. Macieja w Andrychowie - 
ks. prałata Stanisława Czernika oraz ks. Władysława Marczyńskiego przystąpili do 
poświęcania Basenu Kąpielowego w Andrychowie. 

Znane Wam i stare przysłowie powiada " W zdrowym ciele - zdrowy duch" Ŝyczę Wam aby ten 

piękny obiekt sportowy słuŜący pływaniu, Ŝeby był dla Was wszystkich dostarczycielem 

zdrowego ciała ale i zdrowego ducha, bo przecieŜ jedno łączy się z drugim. Nie moŜe być 

zdrowego ciała jeśli nie ma zdrowego ducha.  

 



Kiedy zabiegamy o tęŜyznę ciała - łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze 

współŜycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. - powiedział m.in. ks. Biskup.  

Następnie - ks. Władysław Mrzygłód odczytał fragmenty Ewangelii - 1 Listu do Koryntian  

CzyŜ nie wiecie, Ŝe gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden 

tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. KaŜdy, który staje do 

zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś 

nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w 

próŜnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam 

przypadkiem nie został uznany za niezdatnego 

Módlmy się. Ciebie BoŜe nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty 

mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy 

szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto najłaskawszy BoŜe, niech 

wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tych pomieszczeniach zaznają 

duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią 

Ŝyczliwościa i z radością oddają Tobie chwałę, przez Chrystusa Pana naszego. 

Po powyŜszej modlitwie - ks. biskup Janusz Zimniak poświęcił obiekty Basenu Kąpielowego 
w Andrychowie. 

Te piękne obiekty z pewnoscią będą słuŜyć niejednemu pokoleniu andrychowskich pływaków 
i pływaczek ... 

 

... ale to właśnie Ci - chłopcy i dziewczęta wraz ze swoimi trenerkami wspominać będą 
historyczny fakt - uroczyste otwarcie Basenu Kąpielowego w Andrychowie i pierwszy 
wspólny trening na nowym obiekcie, którego z pewnością wielu ich rówieśników i 
rówieśniczek z innych miast będą im troszeczkę zazdrościć :)  

 



Podczas uroczystości głos zabrał równieŜ Prezes firmy ZUR - firmy, która wybudowała 
Basen Kąpielowy w Andrychowie. 

Cieszę się Ŝe miałem moŜliwość zrealizować ten projekt ku radości Państwa. Z tego miejsca 

chciałem serdecznie podziękować wszystkim zaaangaŜowanych w tą inwestycję za to, Ŝe 

włoŜyli bardzo duŜo serca w realizzację tak pięknego dzieła, którym teraz wszyscy moŜemy się 

cieszyć - dodał Prezes ZUR - Sławomir Deka. 

W imieniu wszystkich zgromadzonych Burmistrz Andrychowa Jan Pietras podziękował ks. 
biskupowi Januszowi Zimniakowi za poświęcenie obiektów Basenu Kąpielowego w 
Andrychowie 

Następnie Burmistrz Andrychowa zaprosił do historycznego przecięcia wstęgi - oficjalnego 
elementu uroczystości symbolizującego historyczne, wspólne otwarcie obiektu - Basenu 
Kąpielowego w Andrychowie. 

Symboliczną wstęgę przecinali : 

Poseł na Sejm RP - Marek Polak 

Burmistrz Priverno - miasta partnerskiego Andrychowa - Umberto Macci 

Starosta powiatu Bruck an der Leitha - Martin Steinhauser 

Wojciech Nazarko - wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego 

 

ks. prałat Stanisław Czernik - proboszcz Parafii Św. Macieja w Andrychowie 

 

Ostatecznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Andrychowa - Jan Pietras 



 

 

Myślę, Ŝe mało kto wtedy wierzył, Ŝe za rok ten zakątek Andrychowa będzie wyglądał ... jak 
zdjęcie z folderów reklamowych biur turystycznych 

 

... Ŝe - czego nie widać z "ziemi" - kilkaset metrów kwadratowych kolektorów słonecznych 
dostarczać będzie czystą energię do podgrzewania wody w nieckach basenów ... 

... Ŝe nowoczesna hydraulika i elektronika zapewniać będzie filtrację wody z szybkością 
równą 4 godzin na całkowitą wymianę wody w niecce głównej basenu : 

Wróćmy jednak szybciutko z pomieszczeń technologicznych - na basen, bo właśnie do startu 
przygotowują się młodzi polscy, obiecujący zawodnicy - olimpijka, Katarzyna Wilk ze 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie i Marcin Cieślak złoty medalista Mistrzostw 
Europy w pływaniu.  

 



Kto wie? MoŜe juŜ wkrótce w naszym mieście będziemy świadkami wydarzeń sportowych na 
miarę naszego kraju ...  

W kaŜdym razie - para sportowców dała prawdziwy popis swoich umiejętności. 

Rano pogoda postraszyła organizatorów uroczystości - by w punkcie kulminacyjnym 
uroczystego otwarcia - odwdzięczyć się tak pięknym, słonecznym niebem 

Aleksandra Zaremba przeczytała "Odę do sportu" 

 

O Sporcie! Tyś jest honorem! Twoje tytuły wcale nie są warte, gdy nie są zdobyte drogą 

uczciwą i w duchu pełnej bezinteresowności. 

Utwór autorstwa Pierre'a de Coubertina od lat stanowi drogowskaz nie tylko dla młodych 
sportowców.  

Pani Ewa Lewandowska - trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, która obecnie 
pełni funkcję Sekretarza komisji Szkół Sportowych PZP wydała komendę startową dla 
sztafety pływackiej chłopców z LO i dzieci uczestniczących w nauce pływania pod 
kierunkiem Jadwigi Malinki. /byłej pływaczki MKS „Victoria” Racibórz/. 

Mam nadzieję, Ŝe ten pierwszy start po tym pierwszym gwizdku otworzy drogę do wielkich 

sukcesów andrychowskiej młodzieŜy - przynajmniej do takich jakie prezentują w dniu 

dzisiejszym Kasia Wilk i Marcin Cieślak, Ŝyczę Państwu aby przybywająca do szkół 

mistrzostwa sportowego młodzieŜ pływała tak, jak Otylia Jędrzejczak i Paweł Korzeniowski - 
Ŝyczyła Ewa Lewandowska była zawodniczka MKS „Victoria” Racibórz – mistrzyni i 
rekordzistka Polski. 

 

Uwaga! START! Kolejny historyczny start! 



 

I to juŜ koniec tej jakŜe miłej i niecodziennej uroczystości, której scenariusz zaproponował 
wiceprezes PZP - Przewodniczący Komisji Szkół Sportowych Wojciech Nazarko mając na 
uwadze akcenty olimpijskie w 90-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No - prawie 
koniec - bo na zakończenie w Ŝywej, radosnej sambie zaprezentował swój talent zespół 
maŜoretek "Talent", któremu towarzyszył ... 

 

... przyjemny szum płynącej wody  

 

 

Jakie będą dalsze losy Basenu Kąpielowego w Andrychowie? No cóŜ - sądząc z frekwencji, 
gdzie podczas pierwszych dni funkcjonowania skorzystało z niego ok. 10 000 osób - 
przyniesie nam jeszcze nie setki , tysiące, dziesiątki tysięcy a miliony! godzin relaksu, 
odpoczynku i sportowych emocji!  



Warto teŜ pamiętać, Ŝe oprócz tych wymiernych godzin spędzonych na basenie, czasu dla 
zdrowia i odpoczynku - to równieŜ przedsięwzięcie będące w stanie generować kolejne 
miejsca pracy, a powiększająca się z roku na rok turystyczna oferta Gminy Andrychów 
zyskała w nowym obiekcie "piątego asa" !  

Piękny ten nasz nowy Basen Kąpielowy : 

 

Zapraszamy 


