BRZUCHATA TURNICZKA
Od Krakowa kierujemy się na Zabierzów szosą nr 79. Tuż za estakadą koło Leroy Merlin, która kieruje na autostradę, skręcamy
w prawo w ulicę Kasztanową. We wsi Brzezinka, po przejechaniu 6,5 km od skrętu na skrzyżowaniu, kierujemy się w prawo, by
po następnych 1,5 km dojechać do Kobylan. Na skrzyżowaniu w Kobylanach kierujemy się w prawo na Będkowice, do centrum
których dojeżdżamy po 2,5 km. Samochód zostawić na parkingu w pobliżu remizy.
Od Olkusza jedziemy na Kraków szosą nr 94. W miejscowości Czajowice skręcamy w prawo na Będkowice, do których centrum
dojeżdżamy po około 5 km.
Odległości od miast: Krakowa – 21 km, Olkusza – 24 km, Chrzanowa - 35 km
Koordynaty geograficzne:
parking w Będkowicach (przy remizie)
50º10’04.8’’N, 19º45’08.5’’E (50.16801, 19.75237)
Brzuchata Turniczka
50º09’57.7’’N, 19º45’54.9’’E (50.16602, 19.76525)
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Z parkingu schodzimy do Doliny Kobylańskiej ulicą Borową, którą biegnie żółty szlak turystyczny. Po zejściu do dna doliny
(kilkadziesiąt metrów od końca utwardzonej drogi), skręcamy w pierwszą gruntówkę w lewo, przed widocznymi po lewej
Lotnikami. Po 50 metrach skręcamy w prawo w wyraźną ścieżkę, prowadzącą nieco do góry, by po następnych 100 metrach
osiągnąć cel.
Brzuchata Turniczka to niewielka wapienna skałka, położona w lesie, nieco ponad
dnem Doliny Kobylańskiej. Jej zacieniona, północna ściana świetnie nadaje się na
upalne dni, oferując wspinaczkę po trzech, kompletnie ubezpieczonych liniach.
Trudności zawierają się w przedziale od VI.2 do VI.3.
Autorem wszystkich dróg na Brzuchatej Turniczce jest Przemek Rostek, a w
pracach instalatorskich pomagali Wojtek Bieniek oraz Paweł Woźniak.
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1. Kobylański Pikuś VI.2 (2R + 2RZ)
2. Żelazny Karzeł Imieniem Wasyl VI.3 (3R + StZ)
3. Kradzione Nie Tuczy VI.2+ (3R + StZ)

