
KAMIENICA

Kierujemy się na Kłodzko a następnie drogą krajową nr 33 na Bystrzycę 
Kłodzką. W miejscowości Żelazno skręcamy w lewo w stronę Lądka-
Zdroju, podążając szosą nr 392, która prowadzi dalej do Stronia 
Śląskiego. Tam kierujemy się ulicą Kościuszki, zmierzając do 
Bolesławowa, gdzie na skrzyżowaniu w centrum zjeżdżamy z głównej 
drogi w prawo w kierunku na wieś Kamienicę. Po przejechaniu 2,1 km od 
skrzyżowania, parkujemy na poboczu koło placu zabaw i wiaty piknikowej.

Odległości od centrum:
Kłodzka – 35 km, Nysy – 53 km, Wrocławia  – 120 km

Koordynaty geograficzne:
miejsce postojowe - 50º14’29.5’’N, 16º53’03.0’’E  (50.24152, 16.88416)
Kamienica - 50º12’17.8’’N, 16º45’51.8’’E  (50.24098, 16.88786)  

Kamienica zbudowana jest z nieczęsto spotykanego 
konglomeratu paragnejsu, łupka łyszczykowego i kilku 
innych rodzajów skał. Dzięki takiej strukturze oferuje ona 
ciekawe wspinanie przeważnie w połogich formacjach po 
relatywnie niewielkich stopniach i chwytach. Na 
przeważnie zachodniej i nasłonecznionej ścianie 
Kamienicy znajdziemy obecnie 6 linii o niewygórowanych 
trudnościach w przedziale od V do VI.1 a także dwa 
projekty. Drogi zostały wyposażone w komplet stałych 
punktów asekuracyjnych. 
Skała została zagospodarowana dzięki sporym nakładom 
pracy społecznej Marka Freusa, którego wspierali Monika 
Szyrmer oraz Grzesiek Płoska.   
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KŁODZKO,  Lądek-Zdrój
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SKAŁOPLAN WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Staré Město

KAMIENICA
STRONIE ŚLĄSKIE
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Kamienica

Skała Kamienica z charakterystycznym krzyżem wotywnym na jej 
szczycie, znajduje się około 300 metrów po przeciwnej stronie szosy niż 
plac zabaw, na zachodnim stoku góry Stromej. Aby do niej dojść, musimy 
cofnąć się 70 metrów w stronę Bolesławowa a następnie skręcić w prawo 
nieopodal zabudowań gospodarskich w gruntową drogę. Po przejściu 400 
metrów gruntówką a później ścieżką pod górę osiągamy cel.   

Z uwagi na rodzaj skały 
należy bezwzględnie używać kasku na głowie!

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.openstreetmap.org
http://www.openstreetmap.org
http://www.umwd.dolnyslask.pl/
https://poznajdolnyslask.pl/
https://wspinka.org
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1. Pierwsza Krucjata  VI+   
        (6R + RZ)
2. Druga Krucjata  VI.1   
        (6R + RZ)

3. CrucyFixe  VI+   (1p + 8R + 2RZ)
4. Kółko i Krzyżyk  VI   (8R + 2RZ)
5. projekt
6. Trzecia Krucjata  V   (6R + 2RZ)

6. Trzecia Krucjata  V   (6R + 2RZ)
7. Czwarta Krucjata  V+   (6R + 2RZ)
8. projekt
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