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W drodze na Klimczok warto odwiedzić regionalną izbę techniki w obiekcie 
„Chata w Dechę”. Gospodarze zgromadzili największe w Beskidach zbiory 

starych motocykli, radioodbiorników lampowych, gramofonów oraz przedmiotów 
codziennego użytku, pochodzących z XIX i XX wieku. W chacie zobaczyć można również 
wyroby rękodzieła ludowego, wystawę koronek oraz obrazów olejnych, wykonanych 
przez właścicielkę obiektu.

Niewątpliwą perełką miasta jest kompleks Centralnego Ośrodka Sportu - 
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. Jego budowę rozpoczęto w 

połowie lat 90. XX wieku w sąsiedztwie obiektów już istniejących. Powstała wówczas 
m.in. hala sportowa oraz kryta pływalnia. W 2003 r. roku oddano do użytku stadion z 
bieżnią lekkoatletyczną, korty tenisowe i boiska do siatkówki plażowej. 28 października 
2003 r. COS w Szczyrku uzyskał status Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

Kryta pływalnia wyposażona jest w 25-metrowy basen o szerokości 12.5 m i głębokości 
1.6-1.8 m, w sztucznie wypłycony 1 tor - głęboki na 90 cm oraz w jacuzzi, z którego 
korzystanie jest w cenie biletu.

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - 
OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

KRYTA PŁYWALNIA

Obiekt usytuowany jest u podnóża gór Skalite oraz Skrzyczne. Właściciele 
zapewniają miłą atmosferę i profesjonalne usługi. W stajni oprócz 25 koni 

można spotkać kózkę Kropkę, owieczkę Emi oraz świnkę Boczka. Inni mieszkańcy to 
kaczki, gęsi, indyki oraz króliki. Wszystkie zwierzątka są przyjazne dla dzieci i skore do 
zabawy, a świnka i kózka z chęcią pokażą wszystkim swoje sztuczki.
CZYNNE CODZIENNIE:  900-1300 | 1500-1900 

Na Górkę dostać można się pieszo ulicami: Turystyczną (dojście od budynku 
Informacji Turystycznej), Wrzosową (Szczyrk Biła) lub Wczasową (Szczyrk 

Centrum). Dwie ostatnie drogi umożliwiają również dojazd samochodem. Sanktuarium 
to jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Szczyrku. To tu, 25 lipca 1894 r., 
dwunastoletniej Juliannie Pezda objawiła się Matka Boża. W miejscu objawienia w 
1912 r. wybudowano Sanktuarium. 
MSZE ŚW.:  w niedziele i święta: 730, 930, 1130, 1700 (1900/VII-VIII) 
w tygodniu: 730, 930, 1700 (1900/VII-VIII)

SANKTUARIUM
MB KRÓLOWEJ POLSKI „NA GÓRCE” 

MUZEUM TECHNIKI

Zagospodarowana ścieżka służy mieszkańcom i turystom o każdej porze roku. 
To także odcinek przygotowany z myślą o rowerzystach (trasa w Szczyrku 

połączona jest z trasą rowerową w Buczkowicach) oraz uprawiających narciarstwo 
biegowe. Spacer/wycieczka rowerowa rozpoczyna się przy Urzędzie Miasta i biegnie 
wzdłuż rzeki Żylicy do Placu św. Jakuba i dalej do amfiteatru „Skalite”, obok skoczni 
„Skalite” oraz Centralnego Ośrodka Sportu.

Centralne miejsce Szczyrku, oddane zostało do użytku wiosną 2012 r. Rynek powstał 
w miejscu dawnego dworca autobusowego. Na terenie placu znajdują się liczne 

ławeczki, strumień oraz charakterystyczna fontanna w kształcie kuli. W sąsiedztwie nie 
brakuje terenów zielonych i atrakcji dla dzieci. Plac pełni rolę łącznika pomiędzy główną 
ul. Beskidzką, a ścieżką rowerowo-pieszą nad Żylicą. 

ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA NAD ŻYLICĄ

PLAC ŚW. JAKUBA

Amfiteatr w Szczyrku to miejsce, gdzie odbywają się różnorodne imprezy 
kulturalne i rozrywkowe. Najważniejszą z nich jest Tydzień Kultury Beskidzkiej – 

jeden z największych i najbardziej prestiżowych festiwali folklorystycznych w Europie, 
goszczący w Beskidach już od ponad 50 lat.

AMFITEATR SKALITE

Największa na południu Polski prywatna galeria sztuki współczesnej, założona 
została w 1995r. przez Barbarę i Mirosława Batorów. Prezentowane są tu 

dzieła ponad 130 artystów. Co roku właściciele organizują wystawy malarskie, liczne 
koncerty, spotkania autorskie, warsztaty muzyczne i plastyczne oraz plenery malarskie 
sztuki figuratywnej. Galeria została wpisana do obiektów szlaku kulturowego. W 
ubiegłym roku otwarto Bator Art Gallery II, zlokalizowaną obok kultowej kawiarni 
Bagatela.

BATOR ART GALLERY 1 I 2

Tor zlokalizowany przy ul. Sosnowej to idealne miejsce dla wymagających 
rowerzystów.  Zagospodarowana pętla biegnie od poziomu 560 m n.p.m., aby 

po 750 m długości osiągnąć punkt kulminacyjny 593 m n.p.m. 

CENTRUM REKREACJI
 - CROSSOWY TOR ROWEROWY

Skocznia narciarska „Skalite” powstała w 1937 r. i osiągano na niej odległości do 40 
m. Po II wojnie światowej obiekt został przebudowany, umożliwiając oddawanie 

skoków o długości do 70 m. W latach 2007-2008 dotychczasowy obiekt przekształcił się 
w skocznię K-95 (HS-106). Na przełomie 2007/2008 dobudowano skocznię o punkcie 
K, usytuowanym na 70 metrze (HS-77). W latach 2009/2010 powstała trzecia skocznia 
- K-40. Na obiekcie organizowane są najważniejsze zawody o randze krajowej i 
międzynarodowej. 

SKOCZNIE SKALITE
IM. BESKIDZKICH OLIMPIJCZYKÓW 

Liczący ponad 200 lat kościół jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem 
architektury w mieście. Posiada piękną, zabytkową ambonę, kamienną chrzcielnicę 

i kropielnicę z 1800 r. oraz obraz przedstawiający św. Jana z XVII wieku. W latach 1937-
1939  kościół rozbudowano, ale po dzień dzisiejszy nie stracił swojej duchowej atmosfery. 
24 kwietnia 2011 r. kościół został podniesiony do godności Sanktuarium.

MSZE ŚW.:  w niedziele: 800, 1100, 1800 
poniedz. - piątek: 1800 (za wyjątkiem III piątku m-ca), sobota: 700, 1800

zwiedzanie dla grup:  tel. 603 904 050 (ks. proboszcz)

JAZDA KONNA - STAJNIA „ELIKSIR”

SANKTUARIUM
ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA

ul. Plażowa 8 | tel. 33 817 84 41
www.szczyrk.cos.pl | !cosoposzczyrk   

Os. podmagura 1a | tel. 33 817 92 76, 601 365 560
www.chatawdeche.pl

1. ul. Myśliwska 60 |  2. ul. Beskidzka 15
tel. 33 817 87 16, 608 575 671

www.galeriabator.com 

okolice ul. Sosnowej

Pl.  Królowej Polski 1a
tel. 33 817 85 15

www.szczyrk.sdb.org.pl   

ul. Kolorowa 1
tel. 33 817 84 29

www.szczyrk.wiara.org.pl   

Centrum, ul. Dworcowa/ul. Beskidzka

ul. Wypoczynkowa/ul. Deptak nad Żylicą

ul. Deptak nad Żylicą/ul. Sportowa
 www.szczyrk.cos.pl | !cosoposzczyrk   

ul. Deptak nad Żylicą

DŁUGOŚĆ:  1,85 km

Nowoczesna, 10-osobowa gondola, przewozi turystów ze stacji dolnej Szczyrk 
Gondola (591 m n.p.m.) na Halę Skrzyczeńską (1000 m n.p.m.). Widokowa 

podróż trwa około 7 min, podczas której można podziwiać beskidzkie szczyty mi.n. 
Klimczok, Czantorię oraz Skrzyczne. Na Hali Skrzyczeńskiej zlokalizowane są strefa 
aktywnego wypoczynku, plac zabaw dla dzieci, wystawa plenerowa oraz restauracja z 
jedyną taką w okolicy piaszczystą plażą oraz leżakami. Gastronomia oferuje przekąski, 
lody oraz strefę grillową. Atrakcją jest także największy w Polsce dzwonek pasterski 
tzw. „Zbyrcok”. Szczegóły atrakcji dostępne na www.szczyrkowski.pl

Godziny otwarcia i cennik dostępne na www.szczyrkowski.pl

GONDOLA NA HALĘ SKRZYCZEŃSKĄ
ul. Salmopolska 53B

 www.szczyrkowski.pl
!szczyrkowski   

CZYNNE CODZIENNIE:  1000-2000

Beskidarts - Przestrzeń Twórcza, to miejsce, gdzie na co dzień tworzą zarówno 
artyści, wykonujący własne dzieła, jak i mieszkańcy czy turyści, którzy mogą 

być uczestnikami różnego rodzaju warsztatów, pokazów i twórczych spotkań. 
Odwiedzający mogą podglądać artystów w czasie pracy, obejrzeć dzieła wykonane 
ręcznie w Szczyrku, jak również zakupić/zamówić wybrane produkty.

BESKIDARTS ul. Myśliwska 34 | !beskidarts

CZYNNE CODZIENNIE:  1000-2100 (wejścia na basen o każdej pełnej godzinie na 45 min.)
CENNIK:  osoba dorosła: 8 zł/do 1600 | 9 zł/po 1600 | 10 zł/weekend
dzieci, młodzież i studenci:  6 zł/do 1600 | 7 zł/po 1600 | 7 zł/weekend
karnet normalny: 80 zł/10 wejść | karnet ulgowy: 60 zł/10 wejść
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ul. Kwiatowa 19 | tel. 516 272 020
www.stajnia-eliksir.pl | !konieszczyrk
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Jazda na rowerze staje się ostatnio popularną formą spędzania wolnego czasu. 
Dlaczego nie spróbować jeździć po górskich szczytach. Naprzeciw takim oczekiwaniom 
wychodzi Szczyrk Mountain Resort i nowopowstałe jednokierunkowe ścieżki 
rowerowe typu enduro. 13 km tras przygotowanych tylko dla rowerzystów o różnym 
stopniu zaawansowania. Na start każdej ze ścieżek można dostać się wyciągami 
z dolnej stacji gondoli oraz z Hali Skrzyczeńskiej. Przy gondoli można skorzystać z 
wypożyczalni rowerów.

ŚCIEŻKI ROWEROWE TYPU ENDURO

Na terenie COS-OPO dostępny jest stadion z bieżnią, skoczniami i rzutniami, spełniający 
funkcję lekkoatletyczną, wyposażony w boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią 
oraz boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych. W Ośrodku korzystać można również 
z 4 kortów tenisowych – 3 z nawierzchnią ziemną z możliwością gry przy oświetleniu w 
godzinach wieczornych i 1 ze sztuczną trawą oraz 2 boisk do siatkówki plażowej, które 
usytuowane są w pobliżu kortów tenisowych.

CZYNNE CODZIENNIE:  900 - 1730 (ostatni zjazd z Jaworzyny)
CENNIK:  I odcinek: Szczyrk – Jaworzyna: 15 zł | junior(12-17 lat)/senior(60+): 12 zł | dzieci(6-11 lat): 10 zł   
II odcinek: Jaworzyna – Skrzyczne: 14 zł | junior(12-17 lat)/senior(60+): 10 zł | dzieci(6-11 lat): 8 zł  
Szczyrk – Skrzyczne – Szczyrk: 49 zł | junior(12-17 lat)/senior(60+): 39 zł | dzieci(6-11 lat): 29 zł
Dzieci do 6 lat: bezpłatnie (od rocznika 2014)
Zniżki dla: grup | osób niepełnosprawnych z opiek. | studentów | posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Dolna stacja kolei linowej Beskid to doskonała baza wypadowa na okoliczne 
szlaki na Przełęcz Karkoszczonkę, na Biały Krzyż oraz do doliny Brennej. Mieści 

się tam największa wypożyczalnia rowerów w Szczyrku otwarta każdego dnia. Oferuje 
elektryczne rowery górskie, górskie MTB oraz dziecięce. Organizowane są wycieczki 
z przewodnikiem, kursy oraz eventy. Kolej linowa i restauracja czynne są w dniach 
eventów. Stacja posiada 350 darmowych miejsc parkingowych. Terminy eventów oraz 
wszystkie aktualności publikowane są na stronie www.beskidsportarena.pl oraz na 
profilach !beskidsportarena i !Trip2bike. Bilety do nabycia www.ekobilet.pl

Nowoczesna kolej linowa Centralnego Ośrodka Sportu na Skrzyczne stanowi 
wielką atrakcję turystyczną o każdej porze roku. Podczas dwuodcinkowego 

wjazdu (Szczyrk - Jaworzyna | Jaworzyna - Skrzyczne) na najwyższy szczyt Beskidu 
Śląskiego 4-osobową, nowoczesną kanapą, rozciąga się wspaniały widok na panoramę 
Beskidów. Przy dobrej widoczności ze szczytu podziwiać można Tatry!

KOLEJ LINOWA NA SKRZYCZNE    ul. Myśliwska 45 | tel. 33 444 69 70
www.skrzyczne.cos.pl | !cosoposzczyrk   
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ul. Plażowa 8
tel. 33 817 84 41

www.szczyrk.cos.pl
!cosoposzczyrk   

STADION - KORTY TENISOWE 
BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ul. Plażowa 8 | tel. 33 817 84 41 
www.szczyrk.cos.pl

 !cosoposzczyrk   

CZYNNE:  wtorek - niedziela: 1200-1700
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Hala Skrzyczeńska
 www.szczyrkowski.pl

!szczyrkowski   
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Artystka, a zarazem właścicielka galerii, od 15 lat z pasją projektuje i wykonuje 
autorską biżuterię w pracowni w Szczyrku. Inspiracje czerpie z górskiej scenerii 

i bliskości natury. Biżuteria powstaje z m.in. wytopionego szkła, kamieni naturalnych, 
surowych i szlifowanych. Jednak największą przyjemność sprawia artystce praca z 
kwiatami, które po wysuszeniu zamyka w szkle. 

JOANNA JAGODA
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ul. Kalinowa 7 |  tel. 505 083 740
www.joannajagoda.pl | !joannajagodajewelry

W Szczyrku czeka na turystów urokliwa murowana kapliczka z 1830 r., w której 
znajduje się drewniany krzyż misyjny z 1730 r. Krzyż i kapliczka są pamiątką po 
misjach jezuickich misjonarzy (19). Warto również odwiedzić kapliczki znajdujące się 
w Dolnym Szczyrku i Salmopolu. Ciekawym miejscem jest także zewnętrzna ściana 
„Gospody Polskiej”, na której znajdują się odciśnięte w gipsie dłonie polskich gwiazd 
showbusinessu (20). Warto zajrzeć do kawiarni „Bagatela”, gdzie mieści się galeria starej fotografii Szczyrku (21), 
a także odwiedzić Szczyrkowskie Centrum Kultury, w którym cyklicznie odbywają się występy sceniczne dla dzieci i 
dorosłych (22).

SPACER PO MIEŚCIE

ul. Grzybowa 1 | tel. 33 443 43 00, 609 00 50 40 | www.trip2bike.pl   

BESKID SPORT ARENA - 
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW TRIP2BIKE
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Nowo powstały park linowy, zlokalizowany nieopodal ścisłego centrum miasta, 
oferuje maksimum zabawy dla całej rodziny. W Beskid Park znajdziecie m.in. 

tor przeszkód zawieszony na wysokości między drzewami, Mini Park z atrakcjami 
dla dzieci od 3 roku życia, sporych rozmiarów piaskownicę z zabawkami, dmuchane 
zjeżdżalnie oraz kącik z leżakami i stolikami.
Cennik oraz godziny otwarcia na: www.beskidpark.com | !Beskid Park

PARK LINOWY „BESKID PARK” ul. Myśliwska 9 | tel. 609 009 020
www.beskidpark.com
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W galerii można nabyć prace lokalnego twórcy Józefa Więzika. Na miejscu 
artysta prezentuje m.in. rzeźby w drewnie, przedstawiające charakterystyczne 

aniołki oraz malarstwo na szkle i porcelanie.

GALERIA POD ANIOŁKIEM
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ul. Beskidzka 110 | przy wjeździe do amfiteatru
tel. 512 668 885

18

wypożyczalnia W serwisS E elektryczne G górskie D dziecięce

BESKID BIKE

BSA TRIP2BIKE           

CENTRUM TESTOWE TREK

HOTEL META                                           

HOTEL SKALITE

MYSŁAJEK JAN

ROWEROWE BESKIDY

ROWERY ELEKTRYCZNE FATBIKE

SPORTMASTER

tel. 518 755 115

ul. Grzybowa 1 | tel. 609 00 50 40

ul. Salmopolska 53B | tel. 788 267 169

ul. Skośna 4 | tel. 33 817 88 74

ul. Krokusów 4 | tel. 33 817 91 45

ul. Dębowa 1 | tel. 33 817 87 89, 664 711 136, 602 759 413

ul. Myśliwska 63 | tel. 661 207 020

tel. 666 666 979

ul. Beskidzka 50 | tel. 516 170 729
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