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Pielgrzymka do kościoła z relikwiami  
św. Jakuba w Rzykach 

 Trasa (4)  
 

 

 

Przebieg trasy Andrychów  kościół św. Macieja  Zagórnik  Rzyki 

Całkowita długość [km] 9,7 km 

 

 

1. Opuszczamy teren kościoła tylnym wyjściem, obok ołtarza polowego. Po prawej 

stronie mijamy plac zabaw, dochodzimy do głównej drogi (ul. Garncarska), 

przechodzimy przez przejście i skręcamy w lewo i idziemy do skrzyżowania. 

Skręcamy w pierwszą ulicę w prawo. 

2. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. Tu skręcamy w lewo, po 20 m droga skręca 

w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu idziemy w lewo, a na następnym w prawo, do 

góry (w ul. Leśną). Przechodzimy przez tory, za torami skręcamy w lewo, w ul. 

Wyzwolenia. Na skrzyżowaniu pomnik Jana Pawła II.                                       

Pomnik Jana Pawła II (800 m) 

3. Idziemy wzdłuż torów, po prawej mijamy ul. Parkową. Idziemy cały czas ul. 

Wyzwolenia, za zakrętem   pod górę,   potem nasza droga schodzi w dół i po lewej 

mijamy ul. Rodzinną. Po zejściu na dół rozwidlenie dróg. Na drzewie pomarańczowy 

znak szlaku rowerowego. 

4. Kierujemy się w lewo, tak jak pokazuje szlak. Krętą drogą dochodzimy do 
skrzyżowania. Skręcamy w lewo. Idziemy tą drogą, Na końcu podejścia  po prawej 
stronie kapliczka pomiędzy 4 drzewami. 

5. Droga schodzi w dół, po prawej stronie , za podwójnym słupem energetycznym, na 

płocie mijamy tabliczkę OSIEDLE BIADASÓW.  Po 20 m mijamy drogę w lewo, a po 

50 m skręcamy w lewo za drogą. Droga schodzi w dół. Dochodzimy do kolejnego 

skrzyżowania i tu skręcamy w prawo. Na ulicy znak:  OGRANICZENIE DO 3,5 T. 
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6. Po lewej stronie mijamy dom ul. Spacerowa 39. Dochodzimy do skrzyżowania  4 
dróg. Tu skręcamy w prawo, kierujemy się w górę. Idziemy główną szosą. Po lewej 
mijamy tabliczkę: ZAGÓRNICKA NR 39,41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57.  Droga 
wchodzi w las. Idziemy cały czas pod górę, aż do Przełęczy Biadasowskiej. Na 
szczycie po prawej stronie na skarpie kapliczka  między drzewami. 

 

         Kapliczka między drzewami (4,2 km) 

7. Idziemy główną drogą w dół czarnym szlakiem. Dochodzimy do kaplicy św. 
Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku. 

 

         Kaplica św. Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku (5,4 km) 

8. Za kościołem skręcamy w lewo i idziemy tą drogą. Dochodzimy do końcowego 

przystanku z dużym placem pętli autobusowej. Za placem idziemy drogą pod górę, 

mijamy znak STROMY PODJAZD. Dochodzimy do skrzyżowania z trójkątną wysepką 

na środku. Po prawej stronie na drzewie kapliczka. 

9. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Idziemy tą drogą (ul. Skornicka) do 

skrzyżowania gdzie po lewej stronie w ogrodzie w rogu stoi kapliczka. Przy kapliczce 

skręcamy w prawo w dół. 

10. 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 (9,7  km ) 

 



(4) Andrychów -> Zagórnik -> Rzyki Św. Jakub Rzyki Strona 3 z 3 

 

 
Mapa wygenerowana za pomocą www.openstreetmap.org 


