Kompleks skoczni narciarskich "Skalite"
Skocznia narciarska "Skalite" powstała w 1937 r. Pierwotnie osiągano na niej odległości
do 40 m.
Po zakończeniu II wojny światowej skocznia została przebudowana przed narciarskimi
Mistrzostwami Polski w 1948 r.,
umożliwiając oddawanie skoków o długości do 70 m.
W latach 2007-2008 skocznia została po raz kolejny przebudowana - powstał wówczas
obiekt K-95 (HS-106).
Na przełomie 2007/2008 dobudowano obok skoczni K-95 obiekt o punkcie K
usytuowanym na 70 metrze (HS-77).
W lutym 2009 na Skalitem odbyły się zawody w ramach IX Zimowego Olimpijskiego
Festiwalu Młodzieży Europy "Śląsk-Beskidy 2009"
W ostatnim czasie dobudowano nowy trzeci obiekt - skocznię K-40.
23-25 lipca 2010 na skoczni Skalite odbędą się MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
NARCIARSKICH I KOMBINACJI NORWESKIEJ
połączone z OFICJALNYM OTWARCIEM SKOCZNI.
Amfiteatr "Skalite"
To właśnie tu odbywają się wszystkie większe imprezy plenerowe z Tygodniem Kultury
Beskidzkiej na czele.
Informacje na temat odbywających się imprez dostępne w punkcie informacji
turystycznej oraz na stronie www.szczyrk.pl
Centralny Ośrodek Sportu
Niewątpliwą perełką Szczyrku jest Ośrodek Przygotowań Olimpijskich przy Centralnym
Ośrodku Sportu. Poza jedną z najdłuższych kolejek linowych
w Polsce (na Skrzyczne), COS dysponuje krytą pływalnią ogólnodostępną, halą
widowiskowo- sportową, centrum odnowy biologicznej, stadionem lekkoatletycznym,
boiskiem sportowym
ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi, boiskami do siatkówki plażowej oraz
skoczniami narciarskimi.
Zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła ul. Kolorowa 35
Liczący ponad 200 lat kościół to najstarszy i najcenniejszy zabytek architektury w
mieście. Posiada piękną zabytkową ambonę, kamienną chrzcielnicę i kropielnicę z 1800r.
oraz obraz przedstawiający św. Jana z XVII wieku.
W latach 1937-1939 kościół został rozbudowany, ale po dzień dzisiejszy nie stracił swojej
duchowej atmosfery.
Zwiedzanie kościoła przed i po mszach.
Spacer do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski "Na Górce"
Dojście pieszo od ul. Turystycznej (przy "IT"), pieszo lub samochodem od ul. Wrzosowej
(Szczyrk Biła) i ul. Wczasowej.
Sanktuarium - miejsce objawienia Matki Bożej 12-letniej Juliannie 25 lipca 1894r.
Nieustanny kult i pielgrzymowanie naznaczone łaskami i cudami przyczyniły się do
uznania tego miejsca jako miejsca cudownego.
Tradycja kultu doprowadziła do Koronacji Koronami Papieskimi Obrazu Matki Bożej
Królowej Polski. Koronował go ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Od 70 lat kustoszami tego miejsca są salezjanie.

Spacer po mieście
W Szczyrku czeka na turystów urokliwa murowana kapliczka z 1830 r. (ul. Myśliwska,
przy restauracji "Stara Karczma"), w której znajduje się drewniany krzyż misyjny z 1730
r. Krzyż i kapliczka są pamiątką po misjach jezuickich misjonarzy, nauczających wiary
katolickiej. Wiele innych starych krzyży i figur wisi na przydrożnych drzewach oraz przy
szlakach turystycznych. Warto również odwiedzić kapliczki znajdujące się w dolnym
Szczyrku (przy ul. Beskidzkiej) i Salmopolu. Ciekawym miejscem jest także zewnętrzna
ściana "Gospody Polskiej" (ul. Myśliwska44), na której znajdują się odciśnięte w gipsie
dłonie polskich gwiazd showbusinessu.

Beskidzka Galeria Sztuki
Największa na południu Polski prywatna galeria sztuki współczesnej założona w 1995 r.
przez Barbarę i Mirosława Batorów. Na powierzchni 200 m kw. prezentowane sa dzieła
ponad 130 artystów, współpracujących z Galerią.
Co roku organizowany jest ok. 10 wystaw malarskich, a także liczne koncerty, spotkania
autorskie, warsztaty muzyczne i plastyczne, wykłady o sztuce i nie tylko, imprezy
folklorystyczne oraz kulturalne.
Od wielu lat, co roku organizowane są plenery malarskie sztuki figuratywnej. Galeria
została wpisana do obiektów szlaku kulturowego.

