
TRYBUNA

Skały nad boiskiem znajdują się tuż przy parkingu. Trybuna, pod którą 
prowadzą strome ziemne schody, to najwyżej położona, 12-metrowa wapienna 
turnia o wystawie południowo-zachodniej i sporym okapem w dolnej jej części.  
Obecnie na  Trybunie wytyczona został jedna droga o trudności VI.3, przy 
której starcie znajdują się stanowiska do tyrolki. W 2019 roku planowane jest 
kompleksowe wyposażenie kilku projektów w stałe punkty asekuracyjne. Z 
uwagi na znaczne nasłonecznienie, Skały nad boiskiem świetne sprawdzają 
się w najchłodniejsze dni. 
Skały nad boiskiem są intensywnie eksplorowane w ramach programu 
Rodzinna WSPINKA od 2016 roku, chociaż pierwsze wspinaczki hakowe, 
miały miejsce znacznie wcześniej. W pracach społecznych biorą udział 
członkowie KW TRAWERS z Krzeszowic a pomocy i wsparcia logistycznego 
udziela Pan Zbigniew Wąsik - Sołtys Dubia. 
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Skały nad boiskiem
Szklary, JERZMANOWICE
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Od Krakowa kierujemy się na Krzeszowice szosą nr 79. Mijamy estakadę koło Leroy Merlin, która kieruje na autostradę i 
jedziemy dalej prosto 9,3 km (przejeżdżając przez Zabierzów), a następnie skręcamy za Kochanowem w prawo na Rudawę i 
Jerzmanowice. Po przejechaniu 6,8 km mijamy dochodzącą z lewej szosę z Krzeszowic, by 800 metrów dalej skręcić w prawo na 
Szklary i Jerzmanowice. Po 100 metrach tuż za mostem na Racławce, skręcamy w lewo i zostawiamy samochód na parkingu w 
pobliżu budynku "Sołtysówki". Nie wolno wjeżdżać na boisko przy skałach! 
Jadąc od Olkusza na Kraków szosą nr 94, skręcamy w Jerzmanowicach w prawo na Szklary i Dubie. Po zjechaniu do Dubia, 
przed mostem na potoku, skręcamy w prawo w stronę widocznego boiska. 

Odległości od centrum: 
Krzeszowic – 7,5 km, Olkusza – 26 km, Krakowa – 27 km, N. Sącza – 120 km

Koordynaty geograficzne: 
parking przy "Sołtysówce" w Dubiu
50º09’11.8’’N, 19º41’39.8’’E  (50.15329, 19.69438)

Trybuna

50º09’13.7’’N, 19º41’42.3’’E  (50.15381, 19.69509)
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Skałoplan wykonany przy wsparciu 
finansowym Powiatu Krakowskiego

Powiat 
Krakowski

Trybuna

Sołectwo Dubie

Prace instalacyjne oraz oczyszczenie ścian Trybuny 
wykonali społecznie Mateusz Paradowski oraz Przemek 
Rostek.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://powiat.krakow.pl/
https://climbAlot.pl
http://wspinka.org/pomoz
https://pl-pl.facebook.com/TrawersKrzeszowice/
http://www.openstreetmap.org
http://www.openstreetmap.org
http://www.openstreetmap.org
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5. Piłkarski Poker  VI.3   (5R + StZ)

Trybuna
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