DUPECZKA
Od Krakowa jedziemy szosą nr 94 na Olkusz. W Czajowicach na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Będkowice. Po minięciu
przysiółka Kawiory i przejechaniu 4,4 km, parkujemy samochód na poboczu w pobliżu biegnącej stromo w dół w prawo lokalnej
drogi z zakazem wjazdu (około 300 m przed drogą skręcającą do cmentarza).
Do Będkowic możemy dojechać również od strony Zabierzowa lub Krzeszowic. Minąwszy centrum Będkowic i remizę OSP po
prawej, docieramy do miejsca postojowego po przejechaniu 0,8 km.
Wąską asfaltową drogą schodzimy 0,2 km i skręcamy w lewo na leśną ścieżkę, którą osiągamy dno Doliny Będkowskiej po około
300 metrach. Skręcamy w lewo i podążamy asfaltową drogą 0,3 km mijając Iglicę oraz Wodospad Szum a następnie skręcamy w
prawo w gruntówkę, którą prowadzi znakowana ścieżka szlaku dojściowego do Brandysowej Polany.
Pod Dupeczkę na Brandysowej Polanie można także dojść od Schroniska "Brandysówka", kierując się znakami Małopolskiego
Szlaku Wspinaczkowego. Trasa mierzy 400 metrów.
Odległości:
od Krakowa – 25 km, od Olkusza – 23km

DUPECZKA
OLKUSZ

Koordynaty geograficzne:
miejsce postojowe
50º10’26.3’’N, 19º45’06.3’’E
(50.17396, 19.75176)
Dupeczka
50º10’31.4’’N, 19º44’34.7’’E
(50.17538, 19.74298)

Map data © OpenStreetMap contributors
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ZABIERZÓW

Grupa Zamkowej Baszty

Dupeczka położona jest na początku Brandysowej Polany
od strony potoku Będkówka. Jej wapienne ściany o
wysokości do 12 metrów, wznoszą się na przeciw
Będkowskiej Baszty (Dupy Słonia) i oferują 6
wspinaczkowych linii o trudnościach od V do VI.2,
posiadających kompletna stałą asekurację. Wystawa skały
jest zróżnicowana - wschodnia i północna.
Map data © OpenStreetMap contributors

KRAKÓW,Bębło

Brandysowa Polana to teren prywatny, udostępniony dla
wspinających się osób. Biwakowanie, rozpalanie ogniska i
organizowanie imprez wymaga zgody właścicieli.
Zachowajmy to miejsce w czystości i porządku!

Łazy

Brzezinka

ZABIERZÓW, Będkowice

Dupeczka

5

1

2

3

Skałoplan zrealizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego
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1. Randez-vous VI.1 (3R + StZ)
2. Schadzka VI (3R + StZ)
3. Randka VI (4R + StZ)
4. Podryw VI.2 (4R + StZ)
5. Skok W Bok VI.1 (4R + StZ)
6. Spojrzenie W Oczy V (5R + StZ)
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