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Pielgrzymka do kościoła z relikwiami  
św. Jakuba w Rzykach 

 Trasa (3)  
 

 

 

Przebieg trasy Andrychów -> Zagórnik -> Rzyki  

Całkowita długość [km] 8,3 [km] 

 

1. Teren kościoła opuszczamy tylną bramą. Mijamy po prawej plac zabaw. Dochodzimy do głównej 

drogi (Garncarska)  i skręcamy w prawo. Na rondzie prosto. Zaraz za torami skręcamy w lewo. 

Idziemy chodnikiem wzdłuż torów. Dochodzimy do drogi i tu skręcamy w prawo. 

2. Po lewej stronie mijamy: wysokie niebieskie ogrodzenie (stadion), potem zalesione zbocza 

Pańskiej Góry i pojedyncze domy. Droga skręca w prawo, potem w lewo. Dochodzimy do 

głównej drogi. Skręcamy w lewo, do góry. Na skrzyżowaniu po prawej stronie kapliczka. 

 

     Kapliczka po prawej  ( 2,5 km ) 

 

3. Idziemy drogą w prawo. Dochodzimy  do głównej drogi. Skręcamy w prawo w dół. Po lewej 

kaplica św. Bartłomieja i św. Łukasz w Zagórniku. 

 

     Kaplica św. Bartłomieja i św. Łukasza w Zagórniku ( 4,7 km ) 
 

4. Idziemy w lewo,  po 300 metrach po prawej stronie znak KRZYŻ JUBILEUSZOWY. Schodzimy z 

głównej drogi w prawo. Idziemy wzdłuż stacji Drogi Krzyżowej. Na górze, po prawej stronie Krzyż 

Jubileuszowy. Przez bramkę wchodzimy pod krzyż. 

 

     Krzyż Jubileuszowy ( 5,9 km ) 

 
5. Wychodzimy z powrotem przez bramkę i skręcamy zaraz za nią w prawo. Idziemy wzdłuż płotu . 

Za płotem idziemy prosto przez łąkę. Ok. 10 m przed ścianą drzew skręcamy w prawo . 
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6. Po dojściu do lasu wchodzimy do niego. Schodzimy w dół do drogi (Skornicka). Na  

skrzyżowaniu dróg , po lewej , w rogu ogrodzenia mijamy kapliczkę. Przy kapliczce skręcamy w 

prawo w dół. 

7. Idziemy prosto w dół (os Szafarze ). Na kolejnym skrzyżowaniu w lewo. Czarny szlak do Rzyk. 

Kolejne rozwidlenie- w prawo. Dochodzimy do głównej drogi i skręcamy w lewo. Idziemy do Rzyk 

Jagódek. Po prawej  kościół w Rzykach. Skręcamy wprawo i dochodzimy do kościoła. 

 

     Kościół w Rzykach ( 8,3 km ) 
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