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Pielgrzymka do kościoła z relikwiami  
św. Jakuba w Rzykach 

 Trasa (5)  
 

 

 

Przebieg trasy 
Inwałd  Zagórnik  Rzyki 

 

Całkowita długość [km] 8 km 

 

1. Od kościoła kierujemy się w lewo (ul. Radosna).Idziemy tą drogą do głównej drogi. 

Po prawej stronie znak „ustąp pierwszeństwa”. Skręcamy w prawo (ul. Wiejska). Po 

prawej mijamy mały drewniany domek. 

2. Idziemy tą drogą. Po lewej mijamy warsztat szlifowania wałów. Dochodzimy do 

skrzyżowania czterech dróg.  Skręcamy w lewo (ul. Kolejowa ). Po prawej reklama 

„PPHU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE” 

3. Dochodzimy do skrzyżowania. Po lewej płot ze skośnych sztachet. Skręcamy w 
prawo (ul.Zagórnicka). Po chwili wychodzimy z zabudowań na otwartą przestrzeń.                                                                

4. Droga przechodzi przez tory i idzie pod górkę. Po kilkuset metrach wchodzimy 

pomiędzy pojedyncze domy.     

5. Dochodzimy do skrzyżowania  4 dróg. Tu skręcamy w lewo, 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 (2,6 km) 

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

 

         Kaplica św. Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku (3,7 km) 
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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  km ) 
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