Projekt pt. „Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez
adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego
w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”

Beneficjent:
Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
Telefon: +48 74 872 03 00
e-mail: miasto@um.nowaruda.pl
www.um.nowaruda.pl

Dodatkowe informacje:
Informacja Turystyczna
Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda
Telefon: +48 74 872 03 08, 74 872 60 10 w. 34
e-mail: it@um.nowaruda.pl

Wspinaczu pametaj!
Sprawdź węzeł na końcu liny!

Projekt:
Agencja Reklamowa BARWA
ul. Armii Krajowej 15
57-400 Nowa Ruda
www.agencjareklamowabarwa.pl

Druk:
Usługi Poligraficzne
ul. Nowa Osada 21 A
57-400 Nowa Ruda
www.kokocinski.pl

Zdjęcia: Tomasz Proszek

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
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Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy I to najwyższa ścianka wspinaczkowa w Polsce (58,8 m).
Jest ona symbolem miasta i regionu. Niegdyś obsługiwała dawny szyb Kopalni KWK Nowa Ruda,
dziś odremontowana i zagospodarowana jako
atrakcja turystyczno-sportowa przyciąga zarówno amatorów, jak i pasjonatów wspinaczki na
sztucznych ściankach.
Ścianka znajduje się w dzielnicy Nowej Rudy –
Słupcu, przy trasie Kłodzko–Wałbrzych.
Dla zainteresowanych udostępnione zostały
dwie ścianki (zewnętrzna i wewnętrzna) wraz
z zagospodarowaniem terenu (ciągi piesze,
miejsca postojowe). Całość przystosowana jest
dla osób niepełnosprawnych.

Ściana wspinaczkowa podzielona jest na dwie
części:
wewnętrzną, wykonaną na bazie paneli wspinaczkowych z laminatu poliestrowego, usytuowaną wewnątrz wieży żelbetowej
Podstawowe wymiary ściany:
• 11 dróg wspinaczkowych: długość od 6 do
21 m
• wysięg przewieszenia: do 8,4 m (4 drogi wspinaczkowe).
zewnętrzną, wykonaną bezpośrednio na elewacji betonowej budynku – zewnętrzna elewacja wieży szybowej

Historia Sz

ybu Nowy

Szyb „Now
y I” odda
no do uży
w paździe
tku
rniku 1967
roku

I

Informacje historyczne dotyczące wieży wspinaczkowej uzyskane
od Antoniego Karasia (pracownika Agencji Rozwoju Regionalnego
„Agroreg” S.A.)

Wieża była połączona krytymi pomostami
z budynkiem lampowni i łaźni górniczej, umożliwiającymi dojście załogi, oraz pomostami
z budynkiem Zakładu Przeróbki Mechanicznej
Węgla dla transportu urobku węglowego.

Podstawowe wymiary ściany:
• 4 drogi wspinaczkowe na zewnątrz: długość
od 22 do 58,8 m.

Wewnątrz wieży znajdowały się dwie elektryczne
maszyny wyciągowe obsługujące przedział
klatkowy i przedział skipowy wraz z urządzeniami
mechanicznymi i elektrycznymi niezbędnymi do
ich funkcjonowania.
Wieża oddana do użytkowania w roku 1967 –
służyła do końca istnienia pola Słupiec kopalni
Nowa Ruda, tj. do roku 2000.

Szeroko rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna w regionie umożliwia turystom dłuższy
pobyt w Nowej Rudzie.

Wieża żelbetowa dwuprzedziałowa:
• z przedziałem klatkowym służącym do trans-

portu ludzi, kamienia oraz materiałów,
• z przedziałem skipowym o nośności 20 ton do
transportu urobku z dołu kopalni.

