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Wchodząc na prywatny teren, by się wspinać, bierzemy całkowitą odpowiedzialność za uprawianie tego sportu na siebie
 i pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi u kogoś z pełnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy! 

Parkując samochód na poboczu nie wolno utrudniać ruchu innym kierowcom! 

Skała Kapitan Garliczka położona jest we wsi Garliczka nad potokiem o 
tej samej nazwie. Idąc od asfaltowej szosy od strony przysiółka Zakońce, 
mijamy charakterystyczny dąb i dochodzimy do drugiego sadu. 
Kierujemy się nieco w prawo, by po przejściu sadu trafić na polną drogę 
schodzącą stromo nad zabudowaniami i wyprowadzająca nas na 
niewielką pasiekę. Po minięciu uli, docieramy pod wapienną ścianę 
Kapitana Garliczka.
Skała ma 20 metrów wysokości i z uwagi na wystawę północno-
zachodnią idealnie nadaje się na upały. Wszystkie 14 linii posiada stałą 
asekurację a ich trudności oscylują w przedziale od V- do VI.3+

12 dróg wspinaczkowych na Kapitanie Garliczka zostało przygotowanych 
i wyposażonych w kompletną asekurację przez Maćka Krzywdę. Koszty 
zakupu materiałów zostały sfinansowane w ramach programu "nowa 
WSPINKA".
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Od Krakowa jedziemy szosą nr 794 na Skałę i Wolbrom. W miejscowości Zielonki skręcamy w prawo na Michałowice. Po 
minięciu Garlicy Duchownej, na skrzyżowaniu gdzie główna droga skręca prawo na Michałowice, jedziemy prosto na Owczary 
(zaraz za skrzyżowaniem zaczyna się Garliczka) a następnie po 0,2 km skręcamy w prawo w boczną asfaltową drogę i 
przejeżdżamy przez most na potoku kierując się na przysiółek Zakońce. Mijamy zieloną tablicę "Górna Wieś" i po przejechaniu 
0,7 km od zjazdu z głównej drogi dojeżdżamy do oznakowanego ostrego zakrętu w prawo (na niektórych mapach jest tam 
zaznaczony punkt widokowy). Samochód parkujemy przy drodze w jego pobliżu i idziemy polną drogą zaczynająca się tuż przed 
oznakowaniem zakrętu i biegnącą wyraźnym grzbietem obok sadu.
Do skały można także dojść od strony głównej szosy, biegnącej przez Garliczkę ale wiąże się to z pokonaniem niewielkiego 
strumienia . Samochód należy zostawić na poboczu drogi za zabudowaniami położonymi naprzeciw Kapitana Garliczka. 

Odległości od centrum:
Krakowa – 11 km, Skały – 11 km
Olkusza – 36 km

Koordynaty geograficzne:
punkt widokowy "Zakońce"
50º09’23.08’’N, 19º55’27.0’’E 
(50.15662, 19.92416)

miejsce postojowe 
50º09’31.9’’N, 19º55’10.5’’E 
(50.15886, 19.91957)

Kapitan Garliczka
50º09’28.0’’N, 19º55’11.5’’E 
(50.15777, 19.91987)

Kod QR - Kapitan Garliczka

Działka wraz ze skałą Kaptan Garliczka należy do prywatnej właścicielki, 
która zgadza się na uprawianie wspinaczki na jej terenie. 
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1. Ślimak Pachnący Małżą  VI.2
  (5R + 2RZ)

2. Turbo Małża  VI   (6R + 2RZ)
3. Rysa Turbo  VI.1  (9R + 2RZ)
4. Sprężarka  VI.1+  (9R + StZ)
5. Centrum Wstydu  V  (8R + 2RZ)

6. Lęki Mężczyzny  VI.2  (9R + StZ)
7. Całym Sercem Na Pośladkach  VI.1

  (5R + 2RZ)
8. Przechowalnia Żuli  VI  (5R + 2RZ)

9. Borelioza  VI+  (5R + 2RZ)
10. Typ B  VI+  (2R + RZ)
11. Diastema  VI.2+  (2R + RZ)
12. Rysa Gałki  VI.1+  (2R + RZ)
13. Siedem Lat w Debecie  VI.3+

    (2R + RZ)
14. Walka o krzyż  V-  (3R + 2RZ)
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