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Droga św. Jakuba
Górnośląski odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia rozpoczyna swój bieg od mostu na rzece Brynica w
Piekarach Śląskich, która przez pięć wieków stanowiła historyczną granicę Śląska z Małopolską. Prowadzi
przez malownicze, atrakcyjne przyrodniczo, historycznie i kulturowo tereny województw Śląskiego i
Opolskiego, w tym przez gminę Zbrosławice. Blisko 140 kilkometrowy odcinek szlaku do Skorogoszczy,
przebiega przez tak ważne dla ludu Śląskiego miejsca kultu jak Piekary Śląskie, Góra św. Anny czy
Kamień Śląski miejsce urodzenia św. Jacka. Piękno przyrody, malownicze miasteczka, spokojne wsie,
pola, rzeki, lasy, zabytkowe kościoły, przydrożne krzyże i kapliczki, wszystko to co sprzyja wyciszeniu i
nastraja do reﬂeksji można spotkać na Górnośląskim odcinku Drogi św. Jakuba. Nie musisz jechać do
Hiszpanii by być na Camino. Droga zaczyna się u progu Twego domu.
PRZEBIEG CAŁEGO SZLAKU
W naszej gminie:
PTAKOWICE (14 kilometr)
Pieczątkę z muszlą można otrzymać w sklepie "KOLONIALNY", tu można również dostać kolejną część
informatora z opisem Via Regia na odcinku Zbrosławice-Toszek.
ZBROSŁAWICE (17 kilometr)
* Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP. Dawny kościół pielgrzymkowy. Sanktuarium Macierzyństwa NMP. Tu
szczególne łaski wypraszają przyszłe mamy oczekujące potomstwa.
Msze św.: Niedziela: 7.00, 8.30, 10.30, w święta: 7.00, 9.00, 18.00, w dni powszednie: 7.00, we wtorki:
17.10 - Msza św. szkolna, w I piątki miesiąca: 18.00
* Ośrodek Jeździecki. Uroczy kompleks rekreacyjny w skład którego wchodzą: stajnie, ujeżdżalnie, domki
letniskowe do wynajęcia, oraz klimatyczna restauracja „W Starym Młynie", z pyszną kuchnią . Doskonałe
miejsce do odpoczynku.
Pieczątkę z muszlą można otrzymać na plebanii oraz w Restauracji "W Starym Młynie" na terenie Ośrodka
Jeździeckiego. Tu za okazaniem paszportu pielgrzyma można zjeść posiłek ze specjalnego Menu dla
Pielgrzymów w cenie 15 zł., oraz otrzymać nocleg w cenie 20 zł. (w miarę wolnych miejsc).
Nocleg:
* W salkach obok plebanii za DONATIVO, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z ks. proboszczem,
tel.: 32 233-70-44

* Restauracja "W Starym Młynie" w cenie 20 zł (bez pościeli)
ul. Wolności 28a, nr tel. 32 720 36 40 (po godz. 14.oo), tel. kom. 502 668 316 / 502 422 156
KSIĘŻY LAS (24 kilometr)
* Kościół pw. św. Michała Archanioła uznawany za najstarszy kościół drewniany na Górnym Śląsku oraz
jeden z najstarszych w Polsce.
Pieczatkę z muszlą można otrzymać w sklepie na przeciwko kościoła.
ŁUBIE (28 kilometr)
* Kościół p.w. Narodzenia NMP
Msze św.: w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, w tygodniu: 17:00 (od października do marca),18:00 (od
kwietnia do września)
* Kwatera Baildonów - na cmentarzu wokół kościoła znajdują się nagrobki rodziny Baildonów
* Pałac Baidonów - obecnie Dom Pomocy Społecznej, nie jest udostępniony do zwiedzania
Pieczątkę z muszlą można otrzymać w sklepie który znajduje sie 200 m od kościoła (przy szlaku VR)
KOPIENICA (29 kilometr)
Dalszych informacji udziela Górnośląski Klub Przyjaciół Camino przy paraﬁi NMP Matki Kościoła w Zabrzu
tel. do przyjaciela 662-28-17-28
www.caminosilesia.pl
kontakt@caminosilesia.pl
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