Szlaki turystyczne
Szlak "Żółty" turystyki pieszej i rowerowej, Wieliczka-Dobczyce.
Z Wieliczki szlak wiedzie obok Zamku Żupnego, Kościoła św. Klemensa przez Rynek
Górny do Kościoła św. Sebastiana i dalej przez Lednicę Górną, Chorągwicę, Dobranowice,
Żakową, Hucisko, Rudnik, Dziekanowice i Przymiarki na Stary Rynek do Dobczyc.
Prowadzi on turystę wzniesieniami o licznych, ciekawych punktach widokowych, m.in.
Chorągwica, przysiółek Granie k. Dobczyc. Szlak posiada znaczne walory krajobrazowe.
Szlak rowerowy - 23 kilometry po Pogórzu Wielickim
Wieliczka - Siercza - Brzeziny - Pawlikowice - Koźmice Małe - Raciborsko - Grajów Dobranowice - Sułów - Biskupice - Tomaszkowice - Lednica Górna - Lednica Dolna Wieliczka.
Punkty widokowe zlokalizowane w miejscowościach Pawlikowice, Raciborsko, Biskupice,
Tomaszkowice. Dodatkowo szlakiem objęto Sierczę z uwagi na zabytkowy park, którego
drzewostan zaliczony został do pomników przyrody. Park oraz znajdujący się tam budynek
od końca XVI wieku do I połowy XVIII wieku, były posiadłością znanego rodu
Lubomirskich.
Zielony szlak rowerowy w gminie Wieliczka 15,5 km
Wieliczka - Grabówki - Sygneczów - Podstolice - Janowice -Siercza - Wieliczka

Wieliczka parking naprzeciwko dawnej warzelni przy ul. Dembowskiego.
Wędrówkę zaczynamy przy pomniku pomordowanych podczas II wojny światowej. Jedziemy
ul. Dembowskiego. Po 50 m skręcamy w lewo. Po prawej Park Mickiewicza z kortami. Za
stawem tablica pt. Przyroda parku im. A. Mickiewicza w Wieliczce. Po lewej zakład Kopalnia
Soli Wieliczka z szybem produkcyjnym „Kinga". Przed wjazdem do bramy zakładowej po
prawej stronie przydrożna kapliczka. Po przejechaniu około 600 m asfaltową drogą ul. Jana
Matejki, skręcamy w prawo a następnie w lewo w ulicę Jasną.

Ogródki działkowe
Przed pracowniczymi ogródkami działkowymi „Górnik" skręcamy w prawo. Jedziemy lekko
pod górkę. Z prawej strony widoczny szyb Kościuszko i duże zbiorniki z solanką. Wjeżdżamy
na polną ścieżkę. Przed nami użytek ekologiczny „Las i stawy na Grabówkach". Przy
wyjeździe widać po lewej stronie rury wodociągu z Dobczyc do Krakowa „Raba II".
Wjeżdżamy na krótki odcinek drogi asfaltowej. Po lewej stronie ogrodzona działka sołecka
„Kubuś", a po prawej panorama Wieliczki. Skręcamy w lewo w ul. Podgórską. Z prawej
strony panorama Krakowa. Przy kapliczce ufundowanej przez Marcina i Mikołaja Lachmanów
w 1858 r skręcamy w lewo. Przed skrzyżowaniem z drogą Grabówki - Podstolice kończy się
wielokilometrowy podjazd z Wieliczki.

Sygneczów szkoła
Po prawej stronie kościół w Sygneczowie pod wezwaniem Dobrego Pasterza, a poniżej szkoła
podstawowa w zabytkowym dworku z końca XVIII w. odremontowanym w 1997 r. Przy szkole
można skręcić w lewo, jadąc drogą asfaltową z górki po czarnym szlaku 1,9 km aż do młyna

nad Wilgą, gdzie ponownie trafiamy na zielony szlak, a skręcając na prawo po lewej stronie
miniemy dawny kamieniołom. Przy kapliczce skręcamy w lewo kontynuując stromy zjazd aż
do rzeki Wilgi. Po przejechaniu mostu drogą utwardzoną wspinamy się do Podstolic. Ładne
krajobrazy po obu stronach drogi.

Podstolice
Wyjeżdżamy przy kapliczce ufundowanej przez Agnieszkę i Mateusza Chlebdów w 1872 r. W
Podstolicach warto zbaczając ze szlaku, zobaczyć zabytkowy drewniany kościół . Od kapliczki
rozpoczyna się zjazd pomiędzy zabudowaniami aż do strumyka w dolinie. Potem po leśnej
drodze ponowna wspinaczka. Po wyjeździe na asfaltową drogę w Janowicach skręcamy w
lewo.

Janowice
Dojeżdżamy do szkoły następnie przejeżdżamy koło kościoła i sklepu, gdzie skręcamy w lewo.
Po kilkuset metrach łagodnego zjazdu skręcamy na polną ścieżkę. Mijamy kolejną kapliczkę,
po prawej stronie pojawiają się dawne zabudowania dworskie w Janowicach. Po kilkuset
metrach mamy piękny widok na Sygneczów, Sierczę, Koźmice Wielkie, a nawet Chorągwicę.
Zjeżdżamy, przy kapliczce z 1853 r skręcamy w lewo a potem szybko w prawo i ponownie
jesteśmy nad krętą rzeką Wilgą o wysokiej klasie czystości wód.

Sygneczów młyn
W pobliżu szlaku, po prawej stronie drogi, warto zobaczyć młyn w Sygneczowie. Rozpoczyna
się kolejny podjazd drogą asfaltową do Sierczy. Po zdobyciu górki warto odwiedzić na Wolicy
pana Antoniego Chachlicę który hoduje ptaki egzotyczne. Następnie dojeżdżamy do szkoły w
Sierczy. W Sierczy warto odwiedzić stadninę koni z możliwością jazdy konnej pod okiem
instruktora oraz klasztor sióstr Urszulanek w parku krajobrazowym datowanym na przełom
XVIII i XIX w. Z Sierczy przy dobrej widoczności widać Babią Górę i Tatry. Następnie
przejeżdżamy koło zbiorników wodnych z wodą pitną dla Krakowa płynącą dwoma potężnymi
rurami z Dobczyc. Ponownie widzimy park na Grabówkach. Koło niego prywatna stadnina
koni, dalej zaś po lewej stronie stary cmentarz żydowski.

Wieliczka ogródki działkowe
Wkrótce dojeżdżamy do ogródków działkowych „Górnik" zamykając pętlę zielonego szlaku.
Po dotarciu na parking drogą, którą rozpoczynaliśmy wędrówkę warto odwiedzić pobliski
klasztor oo. Franciszkanów - Reformatów, a jeśli starczy sił to turystów zaprasza Kopalnia
Soli Wieliczka oraz miasto z zamkiem, kościołami p.w. św. Klemensa, modrzewiowym św.
Sebastiana i kilkoma zabytkowymi pałacami: Przychockich i Konopków, neogotycką
„Sztygarówką", budynkiem Magistratu. Do odpoczynku zachęcają Planty, aleja Jana Pawła II i
ogród przed restauracją „Królewską".

