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Do Pasiek nie sposób nie trafić. Każdy kto choć raz jechał do 
Ogrodzieńca  z Dąbrowy Górniczej drogą 790 mijał charakterystyczne 
serpentyny za Niegowonicami. Wzgórze to nazywa się Kromołowiec. 
Można śmiało powiedzieć , że jest to swojego rodzaju brama do Jury  dla 
jadących z tego kierunku. Mijamy Kromołowiec, zjeżdżając ze wzgórza 
po prawej stronie widzimy przysiółek Pasieki  z kilkoma gospodarstwa-
mi. Po około 300-400 metrach , po prawej stronie  zobaczymy charak-
terystyczny duży wjazd z szutrowym parkingiem. To tu musimy zostawić 
auto. Pod skały idziemy około 100 metrów leśną drogą prowadzącą 
wzdłuż drogi asfaltowej. Skałki znajdują się w przerzedzonym lesie.
UWAGA: nie wjeżdżamy autami pod same skały, ani na 
łąkę za skałami. Proszę uszanujcie tą zasadę.  Ponieważ ska-
ła jest przygotowana pod zajęcia dla osób z niepełnospraw-
nościami, może zdarzyć się, że będzie całkowicie zajęta. 



SKAŁY PRZY PASIEKACH - ściana płn-zachodnia

Rysa Tygrysa                                        ....................................V+
7 m Bulderowy start, następnie przyjemną ryską na górę
PP (RP) Michał Czubak 2022

1 4R+ST

Leśny mech                                           .....................................IV
7 m ścianką przez duże chwyty
PP (RP) Michał Czubak 2022

2 4R+ST

Jura Travel                                             ....................................IV
7 m start przez niewielkie przewieszenie potem płytką na pik
PP (RP) Michał Czubak 2022

3 4R+ST

Kamień nieskończoności                      .....................................III
7 m wybitną komino-rysą na pik
PP (RP) Michał Czubak 2022

4 4R+ST

Moc ziemi                                             ...................................III+
7 m środkiem płyty
PP (RP) Michał Czubak 2022

5 3R+ST

Pan który Bzom się kłaniał                  .....................................III
7 m skrajną ryską z prawej
PP (RP) Michał Czubak 2022

6 4R+ST
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O skałkach przy Pasiekach wiedziałem już od kilku lat. W roku 2020 
„buszowałem” po tutejszym lesie, pomyślałem wtedy, że może to być 
świetny ogródek wspinaczkowy dla dzieci. Nie miałem jednak ani cza-
su, ani motywacji. Ogrom prac byłby spory. W roku 2022 Tomek Mo-
tyl z GOPRu zapytał czy nie mam jakiejś skałki z dobrym dojazdem... 
i tak się wszystko zaczęło. Skałki przy Pasiekach zostały przygotowa-
ne jako rejon wspinaczkowy dla osób z niepełnosprawnościami w ra-
mach projektu “Jura bez Barier” realizowanego przez Związek Gmin 
Jurajskich z dofinansowaniem Województwa Śląskiego. Działka, na 
której znajdują sie skały jest własnością Gminy Łazy. Współczynnik 
skała samochód jest rewelacyjny, można podjechać prawie pod samą 
skałę. Skały nie są zbyt okazałe, za to mają mocne krasowe wymycia 
w postaci dużych pozytywnych chwytów. Jedynym minusem jest bli-
skość drogi wojewódzkiej do  Ogrodzieńca, no cóż, coś za coś. Za to 
za skałkami od strony południowej znajdziecie przepiękną dziką łąkę. 
Myślę, że skałka spodoba się  wspinającym maluchom i ich rodzicom. 



PASIEKI - ściana południowo-zachodnia
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Pszczele zacięcie                                    ....................................II
6 m Charakterystycznym zacięciem na górę
PP (RP) Michał Czubak 2022

1 4R+ST

Ścianka Związku Gmin                         ......................................II
6 m połogą ścianką
PP (RP) Michał Czubak 2022

2 5R+ST

Pociąg do Łaz                                        ....................................III
6 m start ścianką, koniec dużą rysą
PP (RP) Michał Czubak 2022

3 4R+ST

Pozytywna energia                             ....................................III+
6 m ścianką przez duże chwyty 
PP (RP) Michał Czubak 2022

4 4R+ST

Miodzio                                                ....................................III+
6 m ścianką przez duże chwyty 
PP (RP) Michał Czubak 2022

5 4R+ST
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ProPolis                                                ....................................III+
6 m ścianką po dobrych krawądkach
PP (RP) Michał Czubak 2022

6 4R+ST
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