
Przedszkole to niewysoki mur skalny, położony w górnej 
części Doliny Będkowskiej od jej północnej strony, niedaleko 
Łabajowej i Mniszkowej. Znajduje się kilkadziesiąt metrów od 
końca asfaltowej drogi biegnącej w kierunku Jaskini 
Nietoperzowej, w bok od szosy nr 94 z Krakowa do Olkusza.
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Od Krakowa jedziemy szosą nr 94 na Olkusz. Za miejscowością Biały Kościół skręcamy w lewo w boczną drogę, zgodnie ze 
wskazaniem drogowego znaku turystycznego "Jaskinia Nietoperzowa". Skręt znajduje się kilkadziesiąt metrów za Karczmą 
Maciejówką, położoną po przeciwnej stronie "olkuskiej".
Jadąc od strony Katowic i Olkusza skręcamy w prawo po minięciu miejscowości Jerzmanowice, kierując się podobnie na 
Jaskinię Nietoperzową.

Odległości od centrum: Olkusza – 20 km, Krakowa – 24 km, Katowic – 64 km

Koordynaty geograficzne: 
parking przy Jaskini Nietoperzowej - 50º11’35.6’’N, 19º46’33.0’’E (50.193229, 19.775823)
Przedszkole - 50º11’26.5’’N, 19º46’23.6’’E (50.190683, 19.773215) 
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Samochód najlepiej zaparkować na parkingu przy Jaskini 
Nietoperzowej. Idąc w dół najpierw asfaltową a dalej 
kamienistą drogą, po 250 metrach dochodzimy do ogrodzenia, 
które omijamy z lewej strony (od drogi z Bębła) a następnie 
ścieżką osiągamy cel po kilkunastu metrach.
Przedszkole mierzy około 10 metrów wysokości i z uwagi na 
zacienienie i przeważnie północną wystawę idealnie nadaje 
się na upalne dni. Oferuje ono obecnie 5 bardzo łatwych linii 
wspinaczkowych a następnych kilka planowanych jest do 
ubezpieczenia i oczyszczenia w przyszłości.

Kod QR
Przedszkole

Działka wraz ze skałą Przedszkole należy do 
prywatnego właściciela, który zgadza się na uprawianie 
wspinaczki na jego terenie. Biwakowanie i 
organizowanie imprez na polanie pod Łabajową jest 
możliwe po uzgodnieniu z właścicielem.

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! 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Gminy Wielka Wieś
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2. Przedszkolanka  V   (3R + StZ)
3. Filarek Malucha  III-   (3R + StZ)
4. Ścianka Starszaka  V+   (2R + StZ)
5. Średniaki  V-   (StZ)   

6 - 12 projekty  1. Rajtuzy  IV+   (3R + StZ) 
2. Przedszkolanka  V   (3R + StZ)
3. Filarek Malucha  III-   (3R + StZ)
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