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Pielgrzymka do kościoła z relikwiami  
św. Jakuba w Rzykach 

 Trasa (2)  
 

 

 

Przebieg trasy 
Andrychów  Roczyny Sułkowice  Targanice 

Bolęcina  Rzyki   

 

Całkowita długość [km] 15,6 [km] 

 

 

1. Z kościoła wychodzimy głównym wyjściem. Schodzimy po schodach i skręcamy w lewo. Idziemy 

tą drogą do ronda. Na rondzie prosto, przechodzimy przez most. Za mostem skręcamy w prawo. 

Przechodzimy przez kolejny most i i  tory kolejowe.  Za torami idziemy prosto, lekko pod górę. Na  

skrzyżowaniu,  skręcamy w prawo. Dochodzimy  do głównej drogi. Za znakiem STOP 

przechodzimy prosto.   

2.  Droga biegnie w dół. Przechodzimy przez mostek. Dochodzimy do skrzyżowania ul. Środkowej 

za Słoneczną. Na nim prosto do głównej drogi (skrzyżowanie ul. Środkowej i Bielskiej). Na nim w 

lewo, chodnikiem. Dochodzimy do kościoła w Roczynach. 

 

       Kościół w Roczynach ( 3 km) 

 

3.  Mijamy kościół po prawej, idziemy prosto. Po ok. 70 m skręcamy w lewo (ul. Modrzewiowa). Tą 

ulicą dochodzimy do głównej drogi. Za znakiem STOP skręcamy w lewo, mijamy tablicę 

ANDRYCHÓW i idziemy pod górę. Na kolejnym skrzyżowaniu z drogą główną prosto.  

4. Schodzimy  w dół  i skręcamy w  drogę w prawo (ul. Polna). Dochodzimy do skrzyżowania.( Na 

wprost żywopłot i podwójny słup energetyczny). Skręcamy w lewo. 

5. Ok. 200  metrów droga skręca w prawo. Po lewej  przerwa w  barierce i  tu skręcamy w lewo, w 

wąską ścieżkę wzdłuż rzeki. Przechodzimy przez drewnianą kładkę. Na skrzyżowaniu z  główną 
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drogą skręcamy w lewo i idziemy prosto wzdłuż rzeki. Dochodzimy do mostu i do budynku OSP 

w Targanicach Dolnych. 

6. Skręcamy w lewo, przechodzimy przez most, zaraz za mostem skręcamy w prawo. Idziemy 

wąską ścieżką, mając po lewej płot, a po prawej zarośla nadrzeczne. Na końcu płotu ścieżka 

skręca w lewo, a zaraz potem w prawo. Idąc tą ścieżka, mamy po prawej stronie zarośla, a po 

lewej zabudowania.  Wychodzimy na zakręcie  drogi asfaltowej. Idziemy w lewo. 

7. Dochodzimy do głównej drogi, skręcamy w prawo. Idziemy chodnikiem i za sklepem skręcamy w 

prawo. Po prawej mijamy kościół w Sułkowicach. 

 

       Kościół w Sułkowicach – Łęgu ( 6,7 km) 

 
8. Przechodzimy przez most, zaraz za mostem skręcamy w lewo (ul. Zarzeczna). Dochodzimy do 

rozwidlenia. Na wprost budynek z cegły. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy lustro. 

Idziemy ciągle ulicą Zarzeczną , mając rzekę po lewej stronie. Mijamy po lewej 3  mosty i 

dochodzimy do boiska. 

9. Przechodzimy przez teren boiska, mając wysoki płot po lewej stronie.  Za boiskiem idziemy 

wąską ścieżką.  Po lewej nadrzeczne zarośla. Dochodzimy do głównej drogi, skręcamy w lewo i 

przechodzimy przez most. Mijamy budynek straży , dochodzimy do głównej drogi, skręcamy w 

prawo. Na przejściu dla pieszych przechodzimy główną drogę, zaraz za płotem skręcamy w 

lewo. Droga biegnie lekko pod górę. Po prawej stronie kościół w Targanicach. 

 

       Kościół w Targanicach ( 9,4 km) 

 

10. Za kościołem skręcamy w pierwszą w lewo. Po prawej mijamy cmentarz, za cmentarzem, na 

skrzyżowaniu idziemy prosto. Po 60 m droga skręca w lewo, przechodzimy przez mostek i 

dochodzimy do głównej drogi. Skręcamy w prawo. Po 50 m  kierujemy się w pierwszą drogę w 

lewo (ul. Sosnowa). 

11. Mijamy zabudowania, idziemy pod górę. Po lewej las. Potem po prawej. Dochodzimy do 

skrzyżowania 4 dróg pod kątem prostym. Od tego miejsca droga schodzi w dół. Idziemy prosto 

na dół. Na skrzyżowaniu  skręcamy w lewo. 

12. Dochodzimy do przystanku z murowaną wiatą. Tu skręcamy w prawo, przez mostek. Idziemy 

dalej. Za znakiem  USTĄP PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU skręcamy na główną drogę w lewo. 

Dochodzimy do kościoła w Sułkowicach- Bolęcinie. 

 

       Kościół w Sułkowicach- Bolęcinie ( 12,7 km) 

 
13. Skręcamy w polną drogę  w prawo,  na wprost wjazdu do kościoła.  Przechodzimy przez rzekę. 

Za nią idziemy w prawo. Dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Potem droga skręca 

łukiem w lewo. Po ok 100 m mijamy drogę w lewo. 

14. Dochodzimy do rozwidlenia dróg (słup energetyczny na wprost, kilkadziesiąt  metrów  po lewej 

samotny dom). Tu skręcamy w prawo. Dochodzimy do rozwidlenia 3 dróg. Na tym rozwidleniu 

skręcamy w lewo, w drogę między dwoma słupami energetycznymi. 

15. Przy zejściu w dół kolejne skrzyżowanie. Tu skręcamy w lewo.  Na następnym  skrzyżowaniu 

trzymamy się prawej odnogi. Mijamy znak OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 40 po prawej. Po 

lewej mijamy kapliczkę, za nią droga skręca ostro w prawo. Dochodzimy do skrzyżowania z 

główną drogą. 
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16. Skręcamy w lewo. Przechodzimy przez most. Zaraz za mostem skręcamy w drogę w prawo. Po 

prawej mijamy murowaną kapliczkę. Dochodzimy do skrzyżowania. Kierujemy się na wprost, 

dochodzimy  do kościoła w Rzykach. 

 

 Kościół w Rzykach ( 15,6 km) 
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