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Plan Odnowy Zlotego Stoku, jest dokumentem zgodnym ze Strategia Rozwoju Gminy 

i innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. Jest 

podstawowym dokumentem stanowiacym zalacznik do wniosków aplikacyjnych o srodki 

krajowe i zewnetrzne w tym unijne.

Plan Odnowy Zlotego Stoku, to dokument, który okresla       gie dzialan w sferze 

spoleczno- gospodarczej. Jest jednym z elementów wplywajacych na rozwój, odnowe miasta 

oraz poprawe warunków pracy i zycia mieszkanców. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystyke miejscowosci, jej historie, która 

ukazuje bogata przeszlosc miasta, analize zasobów krajobrazowych, analize SWOT czyli 

mocne i slabe strony miejscowosci, szanse i zagrozenia, planowane kierunki rozwoju, a takze 

planowane przedsiewziecia wraz harmonogramem planowanych dzialan.

Plan Odnowy Zlotego Stoku ma przede wszystkim przyczynic sie do podniesienia

standardu zycia i pracy we wskazanej miejscowosci poprzez m.in. realizacje okreslonych 

priorytetowych inwestycji. Planowane przedsiewziecia maja zaktywizowac mieszkanców do 

dzialan pro spolecznych, a w konsekwencji przyczyni sie do podniesienia atrakcyjnosci 

calego miasta. Poszczególne inwestycje wskazane ponizej maja miec na celu odnowe calej 

miejscowosci przyczyniajac sie tym samym do podniesienia morale jej mieszkanców, a takze  

polepszenia warunków bytowych.

Plan ten jest dokumentem otwartym, który w zaleznosci od potrzeb i uwarunkowan 

finansowych bedzie mógl byc aktualizowany w kazdym czasie.

Tak przyjete rozwiazanie pozwala takze na pewna swobode, w zakresie uwzgledniania

nowych dzialan, a takze zmiane kolejnosci ich realizacji w latach 2007-2015 w zaleznosci od 

uruchomienia i dostepu do funduszy strukturalnych.

1.   Wstep
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Miasto Zloty Stok oraz 5 wiejskich jednostek – Makolno, Plonica, Blotnica, Laski 

i Chwalislaw tworza strefe osadnicza gminy Zloty Stok. Gmina Zloty Stok lezy na 

poludniowym krancu województwa dolnoslaskiego, w pasie pogranicza z województwem 

opolskim i Republika Czeska. Gmina nalezy terytorialnie do powiatu zabkowickiego

i sasiaduje z gminami: Ladek Zdrój, Klodzko, Bardo Slask    Kamieniec Zabkowicki, 

Paczków oraz Bila Voda w Republice Czeskiej.

Miasto Zloty Stok polozone jest na poludniowo – wschodnim obrzezu obszaru gminy 

i zajmuje obszar 773 ha. Jego poludniowa czesc lezy w Górach Zlotych, natomiast centrum 

miasta znajduje sie na  Podgórzu Sudeckim. 

2.   Char akter ystyka miejscowosci   

2.1.   Polozenie i  dostepnosc komunikacyj na   

Gmina Zloty Stok, opracowal S. Goldyn
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Zloty Stok aktualnie pozbawiony jest polaczen kolejowych. Od 27 lipca 1989r. 

wstrzymano kolejowy transport osobowy, a od 07 lipca 1  7r. transport towarowy. 

Polaczenia kolejowe mozliwe sa jedynie z miejscowosci          h: Kamienca 

Zabkowickiego, Klodzka i Paczkowa. 

Przez miasto Zloty Stok przebiega droga krajowa nr 46       kociny – Czestochowa –

Opole – Klodzko) oraz wojewódzka nr 390   (Kamieniec Zabkowic i – Ladek Zdrój) dzieki 

czemu jest dogodne polaczenie z poludniowa czescia Polski. Istniejacy uklad komunikacyjny 

pozwala ze Zlotego Stoku liniami PKS bezposrednio dostac sie    Ladka Zdroju, Kudowy 

Zdroju, Walbrzycha, Wroclawia, Opola, Katowic, Czestochowy, Krakowa, Mielca oraz 

Warszawy. 

Od 2009r. powiazania transgraniczne z Republika Czeska ulatwia drogowe przejscie 

graniczne Zloty Stok – Bila Voda, które w latach  1996 - 2009r. mozna bylo jedynie 

przekraczac pieszo, na rowerach i pojazdach jednosladowych o pojemnosci do 50 cm3.

Obecnie przejezdzac moga pojazdy o dopuszczalnym tonazu do 3,5 ton nowo wybudowana 

droga asfaltowa w 2009 roku.
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Zloty Stok ma bardzo bogata, kilkusetletnia historie. Miasto swoje powstanie zawdziecza 

zlozom rud polimetalicznych, z których juz we wczesnym sredniowieczu potrafiono wytapiac 

zloto. Niemieccy kronikarze i historycy wskazywali rok 933 jako poczatek tutejszego 

górnictwa. Zapoczatkowanie istnienia Zlotego Stoku przypisywali jednak Slowianom. 

Pierwsze dane historyczne konkretyzujace dzieje Zlotego Stoku i najblizszej okolicy 

pochodza z drugiej polowy XIII wieku. Najstarszy zachowany dokument pochodzi z 1273 

roku. Zostal on wydany przez ksiecia wroclawskiego Henryka IV klasztorowi cystersów 

z Kamienca Zabkowickiego, a dotyczyl nadania przywileju na poszukiwania górnicze 

w okolicach Zlotego Stoku.

Wraz z rozwojem górnictwa i hutnictwa wzrastalo znaczenie osady Zloty Stok oraz 

nadawane mu przywileje. Najbardziej znaczace bylo nadanie praw miejskich, jednak dzisiaj 

trudno jest ustalic dokladna date tego wydarzenia. Z zachowanych dokumentów wynika, ze 

Zloty Stok jako „miasto, w którym pozyskuje sie zloto” wymienione zostalo w roku 1344. 

Faktem jest natomiast uroczyste odnowienie praw miejskich, którego dokonal Ksiaze ziebicki 

Henryk Starszy w 1491 roku. Tym samym Zloty Stok otrzymal herb i sztandar oraz 

potwierdzenie statusu Wolnego Miasta Górniczego. Wydarzenie to rozpoczyna 

najwspanialszy okres w dziejach miasta. Wzrastajace wydobycie zlota zwraca uwage 

najbogatszych rodów Europy, m.in. wloskiej rodziny bankierskiej- Fuggerów, do których 

nalezala najbardziej wydajna kopalnia- „Zloty Osiol” i kamienice w Rynku.  

W 1502 roku ksiazeta ziebiccy nadali Zlotemu Stokowi prawo bicia monet. 

Nastepstwem tego w 1507 roku, bylo przeniesienie z Zabkowic urzedu menniczego

i wybudowanie w 1520 roku mennicy (Plac Koscielny 1). Mennica zakonczyla swoja 

dzialalnosc po 100 latach, w 1620 roku.

Po wyczerpaniu sie zlóz w 1675 roku ostatecznie zaniechano wydobycia rud 

zlotonosnych. Pod koniec XVII wieku prowadzono prace nad pozyskaniem arsenu, które 

zakonczyly sie sukcesem. W 1709 roku na bazie tutejszych rud arsenu uruchomiono 

produkcje arszeniku na skale przemyslowa. Dzieki temu Zloty Stok stal sie kolebka swiatowej 

metalurgii arsenu. Produkcja ta prowadzona byla do roku 1962. jako produkt uboczny 

otrzymywano zloto. 

Historia Zlotego Stoku to równiez historia zmian spolecznych zachodzacych

w Europie (wojny, zarazy, prady reformatorskie) i lokalnych wydarzen (pozary, katastrofy 

2.2.   H istor ia Zlotego Stoku   



7

górnicze i przy produkcji prochu strzelniczego, choroby wywolane arsenem). Czeste byly tez 

rabunki, do których dochodzilo m. in. z checi posiadania zlota i latwosci napadu, poniewaz 

Zloty Stok byl miastem otwartym. 

W okresach zastoju wiodacych galezi produkcji mieszkancy Zlotego Stoku starali sie 

rozwijac inne formy zarobkowania. Jedna z nich jest turystyka i dazenie do utworzenia 

uzdrowiska na bazie wód zdrojowych. Rozwój turystyki poczatkowo letniskowej, a z czasem 

tez zimowej nastapil po zalozeniu w 1880 roku Towarzystwa Upiekszania Zlotego Stoku. 

W 1912 roku wybudowano pierwsze sanatorium (ul. Sienkiewicza 9), a w roku 1913 jedno ze 

zródel uznano za wode zródlana o wlasciwosciach leczni       tym samym miasto na krótko 

stalo sie kurortem. Dalszy znaczacy rozwój w kierunku      ictwa uzdrowiskowego 

przerwala I wojna swiatowa. 

W roku 1920 zakonczono drazenie sztolni Gertruda, wybu     o lamacz rudy, 

powstaje Slaska Szkola Lesna i zaklad doswiadczalny produkcji srodków ochrony roslin. Jest 

to zapowiedz nowego okresu rozwoju Zlotego Stoku, który przerywa II Wojna Swiatowa. 

Od 1945 roku Zloty Stok byl miastem wydzielonym z siedziba Miejskiej Rady Narodowej. 

Gmina Zloty Stok w dzisiejszych granicach administracyjnych funkcjonuje 

od 01 stycznia 1973 roku. 
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Struktura przestrzenna miasta tworzyla sie na przestrzeni ubieglych wieków, na etapie 

intensywnego rozwoju, jako osrodka górnictwa zlota i rud arsenu, preznego osrodka 

przemyslowego, a takze znanej i odwiedzanej miejscowosci wypoczynkowej i turystycznej. 

Poludniowa czesc obszaru miasta zajmuje zwarty kompleks lesny, który porasta 

Góry Zlote. Jest to obszar naturalnego krajobrazu górskiego, ze sladami dawnych sztolni 

i hald, zwiazanych z eksploatacja w przeszlosci rudy zlota i arsenu. W tym kompleksie 

znajduja sie liczne szczyty Gór Zlotych m.in.: Kikol (671 m n.p.m.), Mikowa (572 m n. p.m.),  

Ciecierza (654 m n. p. m.) Pustelnia (393 m n. p. m.). 

2.3.   St ruktura pr zest r zenna miej scowosci   

Szczyty Gór Zlotych, fot. E. Slówko

Szczyty Gór Zlotych, fot. E. Slówko
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Bezposrednio na pólnocnym  obrzezu zalesionego pasma górskiego usytuowana jest 

zabudowa miejska. Jej glównym trzonem jest zabytkowy uklad sródmiejski. Wokól Rynku 

zgrupowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowo – uslugowa tworzaca dzielnice sródmiejska 

z licznymi obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków i ujetymi w wykazie 

obiektów zabytkowych. Ta czesc zabudowy miasta jest harmonijnie wkomponowana 

w krajobraz naturalny.

Rynek z wiezy kosciola ewangelickiego, fot. E. Slówko

Plan B. Wernera z XVII I  w. – zródlo strona www.zlotystok.pl
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Zabudowa willowa, wkraczajaca w obszar lesny w poludniowej        miasta, 

powstala w okresie rozwoju w XIX wieku Zlotego Stoku jako osrodka wczasowo –

letniskowego.  

ul. Wojska Polskiego, widok z wiezy kosciola poewangelickiego, fot. E. Slówko

ul. Lesna, widok z wiezy kosciola poewangelickoego, fot. E. Slówko
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Calosc obszaru miasta podzielona jest na dwie czesci przez droge krajowa nr 46. 

Obszar polozony na pólnoc od drogi krajowej, posiada odmienne cechy krajobrazowe, 

poniewaz sa one polozone poza górskim obszarem Sudetów Wschodnich. Jest to obszar 

prawie plaski. Ta czesc miasta pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym  dzieli 

nieczynna linia kolejowa na czesc zachodnia i wschodnia. Czesc zachodnia to rozlegly 

kompleks zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej oraz zespól uslug publicznych 

(szkola podstawowa i gimnazjum, przedszkole, przychodnie zdrowia, poczta, stadion 

sportowy). Silna pozycja funkcjonujacych Zakladów Tworzyw i Farb   rozwijajacy sie 

przemysl byly w latach 70-tych  i 80 –tych  motorem intensywnego rozwoju wielorodzinnego 

i jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, skupionego obecnie w rejonie ul. 3 Maja.

Rozwiniete na terenie miasta górnictwo pociagalo za so   intensywny rozwój 

przemyslu w XVII i XIX wieku. Kompleks dawnych przemyslowych hut i innych zakladów 

produkcyjnych uksztaltowal sie szerokim pasmem w pólnocno – wschodniej czesci miasta, 

w dolinie potoku Trujaca. Ten obszar to jednorodny funkcjonalnie kompleks zabudowy 

przemyslowej spólek:  Zloty Stok Farby, Zloty Stok Tworzywa, Termex  i Umewar  wraz z 

zespolem skladowisk odpadów.

ul. 3 Maja i  osiedle Chemików, widok z wiezy kosciola poewangelickiego, fot. E. Slówko
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Rozlegla panorama zabytkowego ukladu miasta z zalesionymi szczytami górskimi  

w tle stanowi charakterystyczny, nader atrakcyjny  widok z tras komunikacyjnych, wiodacych 

do miasta ze wszystkich stron.

Panorama Zlotego Stoku, fot. E. Slówko

Panorama Zlotego Stoku, fot. S. Goldyn
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W Zlotym Stoku sklasyfikowane jest 198 obiektów zabytkowych, w tym

13 wpisanych jest do rejestru zabytków. Na terenie miasta obowiazuje strefa scislej ochrony 

konserwatorskiej (strefa „A”), która obejmuje uklad urbanistyczny sródmiescia, wpisany od 

01.09.1959r. do Rejestru Zabytków pod nr 627, oraz strefa konserwatorska „B”, która 

obejmuje zespól zabudowy mieszkaniowo – uslugowej, wraz z nieczynnym cmentarzem 

w rejonie ul. 3 Maja i zespól zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w rejonie ulic: 

Wolnosci, Sienkiewicza i Lesnej.  Strefa scislej ochrony konserwatorskiej obejmuje 

najcenniejsze zabytki Zlotego Stoku z przed 1344r. do ok. 1765r. 

Ochrona konserwatorska objete sa tez stanowiska archeologiczne. W Zlotym Stoku sa 

to 4 kute recznie sztolnie, wpisane do rejestru zabytków. 

                        

3.   I nwentaryzacja zasobów

3.1.   Dziedzictwo kultur owe   

Sztolnia Gertruda
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Kosciól p. w. sw. Trójcy zbudowany w 1583 roku jako kaplica cmentarna przez 

ewangelików. W latach 1687 - 1698 byl ich kosciolem parafialnym. Pózniej pelnil role 

kaplicy na cmentarzu katolickim. Zbudowany w stylu pózno gotyckim byl wielokrotnie 

przebudowywany, po raz ostatni w 1927 roku. Rokokowy oltarz wewnatrz kosciola pochodzi 

z 1902 roku. Obok renesansowego portalu zachowaly sie plyty nagrobne ostatniego opata 

i przeora kamienieckiego zakonu cystersów.

Zabytki wpisane do rejestru zabytków:

1.   K aplica/ kosciól cmentarny p.w. Swietej Trójcy, ul. 3 M aja 17

Kosciól sw. Trójcy, fot. W. Goldyn
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Kosciól parafialny p. w. Niepokalanego Poczecia Najswietszej Panny Marii zbudowany 

w latach 1875-76, konsekrowany w 1883 roku. Wczesniej znajdowal sie w tym miejscu 

kosciól p. w. Zwiastowania Najswietszej Marii Panny urzadzony, w 1708 roku, w budynku 

Cesarskiego Urzedu Górniczego. Budowla jednonawowa na planie krzyza z wysoka wieza 

i dwoma kaplicami bocznymi zbudowana w stylu neogotyckim. Przed kosciolem figura 

sw. Jana Nepomucena z 1786 roku.

   

Budynek mennicy zbudowany zostal w 1520 roku przez Karola I ksiecia ziebicko-

olesnickiego z rodu Podiebradów. Mennica bila do 1621 roku guldeny i dukaty 

z miejscowego zlota oraz srebrne grosze, krajcary i talary. Byly na nich imiona i wizerunki: 

ksiazat ziebicko-olesnickich, czeskich arystokratów z rodu Rosenbergów oraz ksiazat 

brzesko-legnickich. Ze wzgledu na ilosci bitych w niej zlotych monet byla    wówczas 

2.   Zespól koscielny kosciola parafialnego, Skwer  J.P. I I  3

3.   Mennica, Plac Koscielny 2

    Kosciól parafialny, fot. D. Charleza              Kosciól parafialny, fot. S. Goldyn 
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najwieksza mennica ksiazeca na Slasku. Pózniej w tym budynku miescil sie ksiazecy 

i cesarski Urzad Górniczy, a w latach 1769 - 1779, Wyzszy Urzad Górniczy zarzadzajacy 

wszystkimi kopalniami na Slasku

Kosciól p.w. sw. Krzysztofa, patrona miejscowych górników, zbudowany zostal w latach 

1513 - 1517 (wieza pochodzi z 1543 roku) na miejscu dawnego kosciola miejskiego, 

istniejacego juz w XIV wieku. Odbudowany, po pozarze z 1638 roku, jako kosciól parafialny 

ewangelików (od 1536 roku) zmienil wezwanie na Chrystusa Zbawiciela. Budowla w stylu 

renesansowym. Wejscie pod wieza z portalem zdobionym herbami Zlotego Stoku i ksiestwa 

ziebicko-olesnickiego, w kruchcie za nim znajduja sie plyty nagrobne z XVI wieku.

Mennica, fot. W. Goldyn

4.   K osciól ewangelicki p.w. Najswietszego Zbawiciela, Plac K oscielny 1
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Budynek zbudowany okolo 1520 roku. Wraz z dwoma sasiednimi stanowil siedzibe spólki 

Fuggerów, zarzadzajaca ich kopalniami zlota w Zlotym Stoku. Byly to najokazalsze budynki 

w rynku miasta. Odbudowany, po wielkim pozarze miasta   1638 roku, zachowal swój 

pierwotny uklad renesansowy i barokowa fasade z okazalym szczytem. W sasiednim 

budynku, od 1749 do 1945 roku, miescila sie szkola ewangelicka.

Wieza kosciola poewangelickiego, fot. S. Goldyn

5.   K amienica nr  20 w Rynku (Fuggera).
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Kamienica gotycka z XV w., przebudowana w XVIII w. i ostatecznie w 1879 r. Posiada 

gotyckie sklepienie piwnic i dobrze zachowany uklad z XVIII w.

6.   K amienica przy ul. Rynek 11

Zabytkowy budynek przy ul. Rynek 11, fot. S. Goldyn
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Budynek w stylu eklektycznym, wybudowany w 1870 r., mieszczacy znany przed wojna 

Hotel "Pod Czarnym Orlem"

Kamienica zbudowana w 1895 roku jako siedziba wlasciciela kopalni "Reicher Trost" i huty 

arszeniku Hermana Güttlera. W pomieszczeniu na parterze, z wejsciem od strony rynku, 

znajdowal sie kantor handlowy firmy. Wczesniej znajdowal sie w tym miejscu budynek 

cechowni kopalni "Goldener Esel", który spalil sie w 1  4 roku. Budynek w stylu 

eklektycznym, nawiazujacy do tradycji manieryzmu pólnocnego, z ozdobnym wykuszem 

i slepa arkada oparta na kolumnach, od strony rynku. Nad ozdobnym wejsciem od strony ul. 

Wojska Polskiego medaliony z glowami górników i znakiem górniczym. W budynku tym, po 

raz pierwszy w Zlotym Stoku, zaswiecily sie, w 1896 roku, zarówki elektryczne zasilane 

z zakladowej elektrowni jego wlasciciela.

Kamienica zbudowana w 1840 r., z charakterystycznym boniowaniem i portalem z dwoma 

lwami.

7.   K amienica przy ul. Wojaka Polskiego 1

8.   Dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2.

9.   Kamienica nr  3 Wojska Polskiego

Zabytkowy budynek przy ul. W. Polskiego 3, fot. W. Goldyn
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Kamienica z XVIII w., kryjaca gotyckie elementy, przebudowana w koncu XIX w. W stylu 

eklektycznym. Wczesniej znajdowala sie tutaj poczta. Ozdobna elewacja z pilastrami 

dzwigajacymi trójkatny naczólek.

10.   K amienica przy ul . Wojska Polskiego 18a.

Zabytkowy budynek przy ul. Wojska Polskiego 18a, fot. W. Goldyn
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Kamienica pochodzaca z XVIII w., przebudowana w koncu     w. W stylu eklektycznym. 

Do zakonczenia II wojny swiatowej istnial tutaj Hotel      Poczcie. W elewacji zachodniej 

znajduja sie dwie przypory, swiadczace o gotyckim pochodzeniu budynku.

Kamienica zbudowana w XVIII w., przebudowana na poczatku 1840 roku i ponownie 

w koncu XIX w. W stylu eklektycznym. Posiada ozdobny portal z glowicami o motywach 

lisciastych i owocowych.

Dawna zagroda rolnicza z budynkiem mieszkalnym z ok. 1630 r., przebudowana w XIX i XX 

w. Piekny, manierystyczny, rzezbiony portal z dwoma groteskowymi hermami na 

11.   Kamienica przy ulicy Wojska Polskiego nr  20

12.   Budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 22

13.   Budynek przy ul. Sudeckiej  20

Zabytkowy budynek przy ul. W. Polskiego 20, fot. W. Goldyn
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naroznikach: postacia brodatego mezczyzny i kobiety. Na kamieniarce trudno czytelne znaki: 

gmerek, litery i data 1630 r.

Od kwietnia 2009r. Wojewódzki Konserwator Zabytków, delegatura w Walbrzychu 

prowadzi postepowanie majace na celu wpisanie do rejestru zabytków nieczynnego juz 

cmentarza przy ul. 3 Maja wraz z mauzoleum Güttlerów. 

Mauzoleum Güttlerów, fot. E. Slówko
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Obszar miasta lezy w calosci w zasiegu zlewni rzeki Nysy Klodzkiej. Poludniowa 

czesc miasta, zawierajaca kompleks lesny, lezy w granicach Snieznickiego Parku 

Krajobrazowego, pozostala czesc miasta, znajdujaca sie na Przedgórzu Sudeckim jest w jego 

otulinie.  Na terenie miasta jest 5 pomników przyrody ozywione, prawnie chronionej tj.:

1. Klon jawor znajdujacy sie na Placu A. Mickiewicza , na skwerze przy przystanku PKS.

2. Buk pospolity znajdujacy sie przy wejsciu do parku miejskiego od ul. 3 Maja.

                       

3. Klon jawor znajdujacy sie za budynkiem mieszkalnym przy ul. 3 Maja.

4. Klon jawor znajdujacy sie przy wejsciu do parku miejskiego od ul. 3 Maja 3.

5. Klon jawor znajdujacy sie za budynkami mieszkalnymi przy ul. 3 Maja, w parku 

miejskim.

3.2.   Zasoby pr zyr odnicze

Koln Jawor 1                                          Buk pospolity 2     
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Na terenie miasta sa równiez obiekty o cechach pomnika przyrody nieozywionej lub 

stanowiska dokumentacyjnego.

1. Dawny Kamieniolom wapieni, znajdujacy sie powyzej drogi krajowej nr 46 ze Zlotego 

Stoku do Paczkowa, tuz przy granicy panstwa.

              Klon jawor 3                             Klon jawor 4                              Klon jawor 5

Dawny kamieniolom wapieni , fot. S. Goldyn
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2. Dawny kamieniolom lupków lyszczykowych, polozony w wylotowej czesci Zlotego Jaru 

w odleglosci ok. 300m od centrum miasta. 

W Zlotym Stoku znajduja sie obszary sieci Natura 2000, tj.:

1. Kopalnie Zlota -  w których wystepuje 9 gatunków nietoperzy o lacznej  iczbie 100 – 150 

osobników. Zespól sztolni w Zlotym Stoku jest jednym z nielicznych miejsc 

wystepowania na Dolnym Slasku podkowca malego i nocka narzesionego. Sztolnie 

w Zlotym Stoku sa wyrobiskami po dawnej kopalni zlota i         Jest to zespól 

kilkunastu obiektów, z których dwa sa udostepnione do zwiedzania.

2. Góry Zlote - kluczowy obszar dla zachowania bezkregowców, szczególnie biegacz 

gruzelkowaty (jedno z dwóch stanowisk gatunku w regionie kontynentalnym) 

i Poczwarówka zwezona (jedno z kilku stanowisk w regionie poludniowo-zachodnim). 

W rejonie Czarnego Stawu znajduje sie unikatowe siedlisko salamandry plamistej. 

Siedliska przyrodnicze graja tu role drugoplanowa, choc znajduja sie tutaj bardzo dobrze 

zachowane fragmenty mlak weglanowych oraz róznych zbiorowisk lesnych (szczególnie 

legi Carici remotae-Fraxinetum z wieloma gatunkami chronionymi, oraz fragmenty 

zyznych i kwasnych buczyn). Laki zachowane w dolinach potoków, szczególnie bogate sa 

w chronione gatunki roslin naczyniowych.

Dawny kamieniolom lupków lyszczykowych, fot. E. Slówko
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W Zlotym Stoku ochronie podlegaja m.in grzyby, rosliny i zwierzeta. Najcenniejsze 

gatunki, zagrozone wymarciem w skali kraju i Europy to: 

Flora:

1. grzyby- smardz jadalny, naparstniczka czeska; 

2. rosliny - palczyk (storczyk) bzowy, palczyk (storczyk) fuchsa,          meski, gozdzik 

pyszny, goryczka gorzkawa;

Fauna:

1. plazy - salamandra plamista, ropucha zielona, rzekotka drzewna, zaba jeziorkowa, traszka 

grzebieniasta, traszka górska,; 

2. ptaki - bocian czarny, bocian bialy, trzmielojad, blotniak stawowy, derkacz, sóweczka, 

puchacz, dzieciol zielonosiwy, dzieciol sredni, dzieciol czarny, gasiorek, jastrzebatka, 

mucholówka bialoszyjna, ortolan; 

3. ssaki - popielica, orzesznica, podkowiec maly, nocek duzy, nocek Bechsteina, nocek 

orzesiony, mopek.
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Niewatpliwie najwieksza atrakcja turystyczna Zlotego Stoku, która zapoczatkowala 

masowy naplyw turystów jest Kopalnia Zlota.

Charakter atrakcji wiaze sie z przebogata, ponad tysiacletnia historia wydobywania 

zlota. Niezbadana do konca liczba chodników kopalnianych sciaga badaczy a ich nowe 

odkrycia jeszcze bardziej wzbogacaja historie miasta.         prowadzone sa prace w sztolni 

Czarna Dolna gdzie pod koniec II Wojny Swiatowej wycofujaca sie armia niemiecka, przy 

uzyciu materialów wybuchowych spowodowala kilka zawalów, ukrywajac uprzednio 

w wysadzonych wyrobiskach kopalnianych transporty rzeczy nieznanych nikomu. 

Prowadzone sa równiez prace odkrywkowe w wyrobiskach istniejacego w XVI wieku 

najbogatszego zloza „Goldener Esel” (Zloty Osiol). 

Glówna atrakcja kopalni jest jedyny w Polsce podziemny wodospad znajdujacy sie 

w Sztolni Czarnej Górnej oraz Podziemny Pomaranczowy Tramwaj, którym turysci 

wyjezdzaja na zewnatrz kopalni. Oprócz zwiedzania kopalni mozna skorzystac z oferowanych 

dodatkowych atrakcji, których nie brakuje na kopalnianym podwórku. Sa to m.in.: podziemny 

splyw lodzia, pokaz produkcji papieru czerpanego, wspinaczka na sztucznej sciance 

alpinistycznej, plukanie zlota oraz wiele innych.

Przy Kopalni dziala ponadto Muzeum Mineralów, w którym miesci sie ekspozycja 

ponad 1300 obiektów. 

     

3.3.   Atr akcj e tur ystyczne   

       Podziemny wodospad w Kopalni  Zlota Chodnik w Sztolni  Gertruda
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Kolejna duza atrakcja turystyczna Zlotego Stoku jest Lesny Park Przygody 

„Skalisko”, otworzony w 2006 roku. Produkt ten wykorzystuje naturalny warunki terenu 

w postaci jaru oraz drzew porastajacych jego zbocza i wyzej polozone tereny. 

To niepowtarzalny rodzaj napowietrznego trekkingu, którego      sa przejscia akrobatyczne 

miedzy drzewami takie jak: balansujace pomosty, przejscia po linie, przejscia siatkowe, 

powietrzny surfing, skok Tarzana, tyrolki - zjazdy na linie o lacznej dlugosci ok 1500 metrów.

Oryginalnymi obiektami sa pozostalosci zwiazane z górnictwem i hutnictwem zlota 

w postaci szybów, sztolni czy hald. Obiekty te polaczone zostaly w ciekawa calosc za pomoca 

szlaku turystycznego o nazwie „Zlota Sciezka”. Na trasie usytuowano 11 plansz mówiacych o 

dzialalnosci górniczej, hutniczej i menniczej oraz o jej zwiazkach ze srodowiskiem i historia 

miasta. Znajduja sie na niej piekne miejsca z rozlegla panorama na odlegle okolice (punkty 

widokowe).

Atrakcja turystyczna o podobnym charakterze jest Miejska Trasa Turystyczna. Za 

pomoca tej trasy spacerowej eksponowane sa istniejace         scisle zwiazane  z dziejami 

wydobycia i obróbki zlota.

Najmlodszym, nowopowstajacym szlakiem spacerowym jest Sciezka historyczno-

przyrodnicza sladami królewny Marianny Oranskiej. Trasa o dlugosci ok. 10 km obejmuje 

teren po obu stronach granicy pomiedzy Zlotym Stokiem   Bile Voda w Republice Czeskiej. 

Przebieg szlaku: Zloty Stok (Rynek) – Wapienniki – kamieniolom Bila Voda – dawna 

gospoda Gucke – Bila Voda (palac) – Bila Voda (kolegium Pijarów) – Bila Voda (przystanek 

autobusowy) – Przejscie graniczne Zloty Stok/Bila Voda – Wapienniki – Zloty Stok (Rynek).

Ciekawym punktem widokowym i najwyzszym szczytem Gór Z       jest Jawornik 

Wielki (872 m n.p.m.). W celu pokazania unikatowosci tego miejsca, na szczycie wzniesienia 

Lesny Park Przygody „ Skalisko”
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powstala platforma widokowa i trasa turystyczna o nazwie „Szlak widokowy szczytami 

pogranicza”. Prowadzi ona w wiekszosci wzdluz granicy polsko- czeskiej w Górach Zlotych 

i laczy wspomniany juz Jawornik Wielki ze szczytem Borówkowej (900 m n.p.m.) 

w Czechach, przechodzac przez przelecz Rózaniec (583 m n.p.m.).

Oprócz wyzej wymienionych tras istnieja inne liczne sciezki spacerowe:

1. Trasa „Pod Biala Góra” – trasa przeznaczona dla osób zmotoryzowanych, poniewaz 

rozpoczyna sie w miejscu odpoczynku (wiata z miejscem    ognisko oraz z grilem) przy 

drodze wojewódzkiej w kierunku Ladka Zdroju, tj. ok. 5 km od centrum miasta. Sciezka 

latwa, niewymagajaca kondycji fizycznej. Na trasie jest punkt widokowy (panorama 

wschodnio-poludniowa Zlotego Stoku, widok na ul. Traugutta) wraz z miejscem 

odpoczynku. Sciezka konczy sie nieopodal wiaty, zatem mozna po spacerze zorganizowac 

sobie ognisko. Czas przejscia ok. 2h (Informacja dla osób wybierajacych sie na spacer 

z centrum miasta: strome podejscie wymagajace dobrej kondycji fizycznej przy 

ul. Górniczej, czas przejscia 3-3,5h). Spacer po trasie „Ladeckiej” polaczony z ogniskiem 

to sposób na przyjemne spedzenie calego dnia w ciszy i bliskim kontakcie z natura. 

2. (Kolonia) Trasa „wsród pól i lasów” lub „Brzegiem lasu”. Trasa rozpoczyna sie i konczy 

w Rynku. Prowadzi wzdluz ulicy 3 Maja az do ogrodów dzialkowych, za nimi nalezy 

skrecic w lewo. Dalszy spacer prowadzi „brzegiem lasu” z panoramicznym widokiem na 

Zloty Stok oraz pasmo Gór Zlotych. Sciezka wiedzie nieopodal stawów „Waszczuka”, 

gdzie kiedys mozna bylo wedkowac. Na trasie sa dwa miejsca odpoczynku. Sciezka 

           

Platforma widokowa na Jaworniku Wielkim i  roztaczajacy sie widok
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prowadzi pod Makolno i laczy sie z niebieska sciezka rowerowa (Trasa lacznikowa -ze 

Zlotego Stoku do Osiny Wielkiej). Jest to trasa latwa, terenami nizinnymi, wsród pól 

i lasów. Czas trwania spaceru to ok. 2h.

3. Petla graniczna – trasa rozpoczyna sie i konczy w Rynku. Nalezy udac sie ulica Staszica 

az do Lesnego Parku Przygody a nastepnie skrecic na mostku w lewo lub skrecic w lewo 

tuz za Pensjonatem Zloty Jar. Sciezka jest dosc trudna po górzystych, lesnych drogach. 

Czesciowo pokrywa sie z niebieska sciezka rowerowa oraz z trase wiodaca na Jawornik 

Wielki. Na petli wystepuje jeden punkt widokowy a fragment trasy przebiega tuz przy 

granicy polsko-czeskiej. Sredni czas przebycia trasy to ok. 3h.

4. „Petla Jawornicka” lub trasa Jawornik Wielki. Jak wiekszosc tras spacerowych w Zlotym 

Stoku rozpoczyna sie i konczy w Rynku. Mozna ja rozpoczac kierujac sie ulica Staszica 

az do Lesnego Parku Przygody, gdzie nalezy skrecic na mostku w lewo lub udac sie 

w góre ulica Lesna. Trasa wysokogórska, lesnymi duktami polaczona ze zdobyciem 

najwyzszego szczytu Gór Zlotych tj. Jawornik Wielki (872 m.n.p.m) . Jest to najdluzsza 

sciezka spacerowa, wymaga dobrej kondycji. Na trasie sa liczne punkty widokowe, dwie

wiaty oraz miejsca odpoczynku. Zdobycie Jawornika polaczone z ogniskiem to 

propozycja spedzenia calego dnia na swiezym, górskim  powietrzu. Czas przejscia trasy: 

5-6h.

5. Petla „Miedzy wapiennikami” – rozpoczyna sie i konczy w Rynku, czesciowo pokrywa 

sie z petla graniczna i Jawornicka. Sciezka latwa, niewymagajaca dobrej kondycji. Trasa 

wiedzie nieopodal dawanych pieców wapienniczych, mozna tez nia dojsc do przejscia 

malego ruchu granicznego Zloty Stok - Bilá Voda. Czas przejscia to  ok. 1 h.

Gmina posiada ponad 70 km sciezek rowerowych polaczonych z systemem sciezek 

Euroregionu Glacensis, Posiadajac tak bogate i róznorod   sciezki rowerowe gmina jest 

organizatorem zawodów rowerowych równiez na skale ogólnopolska.

1. Miedzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo 9 - zwany tez Szlakiem Bursztynowym (R9). 

Jeden z 12 paneuropejskich, dlugodystansowych szlaków rowerowych - EuroVelo 

9 z Gdanska do Puli w Chorwacji na dlugosci ok. 40 km przebiega przez teren  iemi 

Zabkowickiej (Grodziszcze - Rudnica - Jemna - Srebrna Góra - Mikolajów - Brzeznica -

Potworów - Przylek - Kamieniec Zabkowicki - Srem - Topola - Blotnica).

2. Trasy MTB:

Trasa "Miedzy Zlotem a Srebrem" (odcinek 

) Szlak rowerowy dl. ok. 45 km. Prowadzi ze Zlotego Stoku przez Makolno, 

− Trasy Podziemnych Atrakcji  Euroregionu 

Glacensis
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Ozary, Dzbanów, Przylek, Potworów, Brzeznice do Srebrnej Góry, a nastepnie przez 

Jemna, Kolonie Grodziszcze w kierunku podziemnych atrakcji Gór Sowich.

Górami Bardzkimi i Zlotymi (czerwona) -  petla dl. ok. 43,8 km. Prowadzi przez Bardo, 

Przelecz Laszczowa, Przelecz Klodzka, Przelecz Chwalis      , Chwalislaw, Laski, 

Laskówke, Janowiec, Bardo.

Graniczna (niebieska) - petla dl. ok. 13 km. Prowadzi od kamieniolomu w Zlotym Stoku 

w kierunku na Przelecz pod Trzeboniem, Biala Góre, Wawóz Klodzki, Zloty Jar, 

kamieniolom.

Przez Wilcza Góre (zielona) - petla dl. ok. 20 km. Prowadzi przez Zloty Stok, Biala Góre, 

Przelecz pod Trzeboniem, Przelecz Jaworowa, Wilcza Góre, Chwalislaw, Biala Góre. 

Przez Jawornik Wlk. (zólta) - petla dl. ok. 3,5 km. Prowadzi przez Przelecz pod 

Trzeboniem, Jawornik Wlk., Przelecz pod Trzeboniem. 

3. Trasy trekkingowe:

Petla Blotnicka (czerwona) dl. ok. 15 km. Prowadzi przez Zloty Stok, Kolonie Blotnice, 

Blotnice, Zloty Stok.

Turystyce zdrowotnej sprzyja powstaly Zaklad medycyny            onalnej 

„Naturoterapia” gdzie leczy sie wielu ludzi, równiez obcokrajowców. Jest to szereg 

róznorodnych zabiegów praktykowanych przez ludzkosc od wieków. Dzialanie tych 

zabiegów pozostaje w zgodzie z natura czlowieka i pozwalaja zdrowo zyc. Niestety, w naszej 

“zachodniej cywilizacji” niektóre z nich zostaly zapomniane, a niektóre znane sa tylko 

waskiej grupie osób, przewaznie starszego pokolenia. Oferowane zabiegi stanowia panaceum 

na wiele chorób i dolegliwosci, zadziwiajac skutecznoscia leczenia.

−

−

−

−

−

Niepubliczny Zaklad Opieki  Zdrowotnej „ Naturoterapia” .
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Ranczo „Nasza Szkapa” to powstaly w 2008 roku osrodek  urystyczno-sportowy który 

oferuje nauke jazdy konnej dla doroslych i dzieci, przejazdzki zaprzegiem- wozem 

i powozem, zwiedzanie mini ZOO, bar – grill, jak równiez zajmuje sie organizacja imprez 

integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
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Pozostalymi atrakcjami Zlotego Stoku sa: 

1. Droga krzyzowa i kaplica sw. Anny na Górze Krzyzowej,

2. Dawne piece wapiennicze oraz zalany kamieniolom wapieni krystalicznych 

"Bajcerówka",

3. Kamieniolom skal metamorficznych w Zlotym Jarze,

4. Przejscie malego ruchu Zloty Stok - Bilá Voda,

Przestrzen Zlotego Stoku jest stale zagospodarowywana   nowe obiekty uzytecznosci

publicznej. Istniejacy park miejski zostal poddany rewitalizacji oraz zaopatrzony 

Fot. ze strony internetowej www.zlotystok.pl

Wapienniki

   

3.4.   Obiekty uzytecznosci publicznej    
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w urzadzenia zabawowe. W parku znajduje sie szachownica, na której mozna prowadzic 

rozgrywki z uzyciem metrowej wielkosci figur szachowych. 

Na terenie miasta istnieje kilka obiektów sportowych,   tym stadion i usytuowany 

przy Centrum Kultury i Promocji kort do gry w tenisa. 

Przy ul. Wolnosci powstal kompleks boisk do pilki noznej, koszykówki, siatkówki oraz plac 

zabaw.

„Sport – Kompleks” to kompleks sportowo-rekreacyjny wyposazony w nowoczesny 

sprzet i dostosowany dla osób niepelnosprawnych. Obiekt dysponuje wielofunkcyjna hala 

sportowa oraz silownia wraz z zapleczem i pelnym wyposazeniem. Oferowane sa równiez 

noclegi dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Organizowane sa obozy sportowe, 

   
Stadion sportowy

Boisko i  plac zabaw przy ul. Wolnosci
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zimowiska i zielone szkoly. Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, wybudowanym 

w 2002 roku i spelniajacym wszelkie standardy bezpieczenstwa. Boisko o podlodze 

drewnianej, sala sportowa posiada dwie kurtyny grodzace, umozliwiajace podzial na 3 boiska 

treningowe. Sala przystosowana jest do gier zespolowych, wyposazona w latwo montowany 

lekki osprzet i wykorzystywana glównie jako boisko do         pilki noznej, pilki recznej, 

koszykówki ( z koszami najazdowymi), pilki siatkowej (z osprzetem turniejowym), 

z mozliwoscia instalacji dwóch boisk do siatkówki oraz koszykówki jednoczesnie, posiada 

profesjonalna tablice swietlna do wszystkich gier zespolowych, dysponuje 250 miejscami 

siedzacymi, zespolem 2 szatni z umywalniami i natryskami, sala cwiczen korekcyjnych oraz 

innym sprzetem sportowym. Osrodek wyposazony jest w silownie i baze hotelowo –

gastronomiczna.

   
Hala spor towa.

Si lownia
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Miasto Zloty Stok pelni role siedziby gminnych wladz samorzadowych. Organami 

gminy sa Burmistrz Zlotego Stoku oraz Rada Miejska w Zlotym Stoku (liczaca 15 radnych) 

które przy pomocy Urzedu Miejskiego realizuja zadania gminy z zakresu administracji 

publicznej o znaczeniu lokalnym. Jest to glównie zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, w szczególnosci zadania wlasne obejmuja sprawy:

1. ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej,

2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3. wodociagów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania scieków 

komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w     gie elektryczna i cieplna 

oraz gaz,

4. lokalnego transportu zbiorowego,

5. ochrony zdrowia,

3.5.   Inf rastr uktura spoleczna   

3.5.1. Administracja publiczna

Ratusz, budynek Urzedu Miejskiego, fot. S. Goldyn
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6. pomocy spolecznej, w tym osrodków i zakladów opiekunczych,

7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8. edukacji publicznej,

9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji         oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami,

10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzadzen sportowych,

11. targowisk i hal targowych,

12. zieleni gminnej i zadrzewien,

13. cmentarzy gminnych,

14. porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego,

15. utrzymania gminnych obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektów 

administracyjnych,

16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciazy opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej,

17. wspierania i upowszechniania idei samorzadowej, w tym           warunków do 

dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania programów pobudzania 

aktywnosci obywatelskiej;

18. promocji gminy,

19. wspólpracy i dzialalnosci na rzecz organizacji pozarzadowych,

20. wspólpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw.

Szkolnictwo w naszej Gminie ma dluga historie. Po wojnie w Zlotym Stoku 

funkcjonowaly nastepujace szkoly: Szkola Podstawowa nr 1 (Pl. Kosciuszki 1 do 1992 r.), 

Lesny Osrodek Szkoleniowy (ul. Sienkiewicza 9 do 1948 roku), Gimnazjum Chemiczne 

i Szkola Przemyslowa, które w roku 1958 przeksztalcily sie w Szkole Podstawowa nr 2 (ul. 3 

Maja 19), Zasadnicza Szkola Chemiczna (ul. 3 Maja 1, 1  4-1974). Po 1945 roku szkoly 

podstawowe funkcjonowaly równiez w kazdym solectwie. Restrukturyzacja szkolnictwa

sprawila, ze obecnie na terenie Gminy funkcjonuje jedna Szkola Podstawowa im. Tadeusza 

Kosciuszki oraz Gimnazjum Publiczne im. Mikolaja Kopernika jako Samorzadowy Zespól 

3.5.2.   Edukacja i wychowanie   
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Szkól. W roku szkolnym do 2009/2010 do szkoly podstawowej uczeszcza 238 uczniów, a do

gimnazjum 150. Obecnie Samorzadowy Zespól Szkól zatrudnia 36 nauczycieli.

Oprócz Samorzadowego Zespolu Szkól w Zlotym Stoku, funkcje z zakresu edukacji 

i wychowania, pelni równiez Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "BAJKA"

w Zlotym Stoku. Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "BAJKA" w Zlotym Stoku 

powstala w dniu 01-03-1993 roku i edukacja obejmuje dzieci z miasta i gminy  loty Stok.

Obok sytuacji edukacyjnych prowadzonych wedlug autorskich programów prowadzone sa 

zajecia dodatkowe tj. : warsztaty plastyczne- bezplatne , warsztaty jezykowe -platne, 

katecheza -bezplatne , zajecia umuzykalniajace - bezplatne. Placówka bardzo czynnie 

i preznie wspólpracuje ze srodowiskiem lokalnym tj. z zaprzyjaznionymi Przedszkolami, 

z Samorzadowym Zespolem Szkól, oraz Centrum Kultury i Promocji, Duszpasterstwem, 

Osrodkiem Pomocy Spolecznej. BAJKA bardzo czynnie wspólpracuje i organizuje imprezy 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocna Dlon. Dzieci odbywaja wiele wizyt i wycieczek 

w ramach wspólpracy ze srodowiskiem lokalnym i nie tylko : wycieczki do kopalni zlota, na 

stacje kolejowa, na ogrody dzialkowe, do remizy strazackiej, na poczte oraz wizyty 

w osrodku zdrowia, bibliotece, Urzedzie Miasta, drukarni  komisariacie policji itp. Dzieki tym 

spotkaniom dzieci przezywaja sytuacje edukacyjne jako niezapomniane chwile, "na zywo" 

wiele wiecej przyswajaja. Starajac sie oby dzieci mialy kontakt ze srodowiskiem dalszym, 

Placówka sprowadza Kino objazdowe oraz Agencje artystyczne.

Dzieci w milej atmosferze obchodza swoje urodziny w przedszkolu, ogladaja teatrzyki 

dopasowane tematycznie do planu pracy Placówki i tematów kompleksowych, zabawy 

taneczne , konkursy, zabawy i gry na powietrzu- ogrodzie przedszkolnym .

Przedszkole Bajka jest organizatorem wielu imprez w przedszkolu oraz gminnej –

Kolorolandii, a takze Przegladu Piosenki Religijnej w        uczestnicza przedszkola z kilku 

Powiatów.

W 2002r. w placówce powstala Swietlica Srodowiskowa. Dzieci uczeszczajace do 

Swietlicy odrabiaja lekcje, czytaja lektury, uczestnicza w zajeciach terapeutycznych, 

warsztatach komputerowych, maja zorganizowany czas wolny.

Placówki oswiatowe pelnia duza role w ksztaltowaniu zasad zycia w spoleczenstwie 

obywatelskim. Samorzadowy Zespól Szkól przygotowuje mlodych ludzi do poznania 

i szanowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a takze 

angazowania sie w inicjatywy obywatelskie. 
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Obecnie na terenie Zlotego Stoku funkcjonuje tylko jedna placówka kulturalna –

Centrum Kultury i Promocji w Zlotym Stoku z siedziba przy ul. 3 Maja 10. Swoja 

dzialalnoscia CKiP obejmuje teren Gminy Zloty Stok, czyli równiez wszystkie swietlice 

wiejskie na terenach solectw.

Do zadan CKiP nalezy aktywne wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkanców 

gminy, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie 

i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej i   kreacji. Osrodek ten zajmuje sie 

równiez promocja Gminy Zloty Stok, rozwojem i popularyzowaniem ksiazek i czytelnictwa. 

W budynku CKiP znajduje sie równiez Biblioteka Publiczna, natomiast jej dwie filie znajduja 

sie w dwu najwiekszych wioskach w Laskach i Makolnie. Dzialalnosci Centrum przypisuje 

sie równiez gromadzenie i opracowywanie materialów bibliograficznych dot. historii regionu 

i gminy.

Centrum Kultury i Promocji wspólpracuje trwale z takimi instytucjami jak: Urzad 

Miejski, Samorzadowy Zespól Szkól, P.O.P „Bajka” oraz z parafia w Zlotym Stoku a takze 

Miejskim Domem Kultury w Javorniku (CZ). W placówce istnieje tez mozliwosc 

skorzystania z komputerów i Internetu.

Podstawowa forma dzialalnosci CKiP jest prowadzenie i    anizacja kól 

zainteresowan – artystycznych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych, 

które wzbogacaja turystyczna oferte miasta i uwzgledniaja specyfike regionu. Instytucja ta 

zajmuje sie tez organizacja wszystkich imprez okolicznosciowych, w tym organizacja 

obchodów swiat panstwowych, imprez i uroczystosci gminnych oraz zleconych przez 

Burmistrza.

Centrum Kultury i Promocji w Zlotym Stoku organizuje cykliczne imprezy o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym. Do najwazniejszych mozna zaliczyc:

1. Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy.

2. Majowe Klimaty – jest to impreza plenerowa odbywajaca sie zawsze w pierwszy lub 

drugi weekend maja w Parku Miejskim w Zlotym Stoku. Wydarzeniu temu towarzysza 

wystepy zespolów i wokalistów, a takze loteria fantowa, turniej szachowy. Jest to 

jednodniowa impreza zakonczona zabawa taneczna.

3.5.3.   Kultura   
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3. Dog Trekking – w roku 2009 po raz pierwszy na terenie naszej gminy zorganizowane 

zostaly zawody w Dog Trekkingu. Cieszyly sie one ogromna popularnoscia, a do Zlotego 

Stoku zjechaly sie tlumy milosników psów, by razem ze        pupilami pokonac 

wyznaczony do tego celu szlak. CKiP jest wspólorganizatorem tej imprezy. Impreza ta 

odbedzie sie tez w roku 2010.

4. ZLOTE DNI – jest to impreza organizowana we wspólpracy ze strona czeska, której 

celem jest integracja pogranicznych sasiadów. W ramach tej imprezy organizowane sa 

koncerty zespolów zarówno lokalnych jak i zapraszane sa gwiazdy muzyki estradowej z 

calej Polski. Przedsiewziecie ma charakter biesiadny, zakonczona jest zawsze zabawa 

taneczna. Wszystko organizowane jest w Parku Miejskim w Zlotym Stoku 

5. Dni Kultury Chrzescijanskiej – jest to cykl imprez poswiecony wspólnym tradycjom 

chrzescijanskim w Czechach i w Polsce. Z tej okazji odbywaja sie wystawy, akademie, 

wystepy i przedstawienia zwiazane z kultura chrzescijanska, obchody uczczone sa tez 

uroczysta msza swieta. CKiP organizuje je razem z Parafia w Zlotym Stoku.

CKiP ma w planach poszerzenie dzialalnosci poprzez:

1. Reaktywacje orkiestry detej

2. Zalozenie kólka modelarskiego

3. Stworzenie kólka muzycznego (zakup instrumentów potrzebnych do powstania zespolu)

Na terenie miasta funkcjonuje Osrodek Pomocy Spolecznej, który realizuje  zadania 

z zakresu pomocy spolecznej, majace na celu zaspokajanie niezbednych potrzeb zyciowych 

osób i rodzin znajdujacych sie trwale lub przejsciowo   trudnej sytuacji zyciowej. Pomoc 

spoleczna polega w szczególnosci na:

1. przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustawa swiadczen; 

2. pracy socjalnej;

3. prowadzeniu i rozwoju niezbednej infrastruktury socjalnej;

4. analizie i ocenie zjawisk rodzacych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy 

spolecznej;

5.  realizacji zadan wynikajacych z rozeznanych potrzeb spolecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy   ramach zidentyfikowanych 

potrzeb.

3.5.4.   Pomoc spoleczna   
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W roku 2006 pomoca spoleczna objetych bylo 538 rodzin, w roku 2007 - 570 rodzin, 

w roku 2008 - 448 rodzin. Najczestszymi powodami  przyznania pomocy jest: ubóstwo, 

bezrobocie, niepelnosprawnosc i dlugotrwala choroba oraz bezradnosc w sprawach 

opiekunczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W dniu 26 lutego 2010r. Rada Miejska w Zlotym Stoku, uchwala Nr XXXV/232/10 

przyjela Strategie Rozwiazywania problemów spolecznych na lata 2010-2017, przyjmujac 

„Poprawe jakosci zycia mieszkanców Gminy Zloty Stok, poprzez przeciwdzialanie zjawisku 

wykluczenia spolecznego”, jako cel strategiczny. 
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Na terenie calej gminy, a w tym miasta Zloty Stok dzia  lnosc  w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wode i zbiorowego odbioru scieków prowadzi Przedsiebiorstwo – Handlowo 

– Uslugowe „WOD- KAN” sp. z o.o. z siedziba w Zlotym Stoku. Miasto jest w 100% 

zwodociagowanie i jest zaopatrzone w wode pitna poprzez  funkcjonowanie nastepujacych 

urzadzen, obiektów i sieci:

1. system ujec drenazowych, skladajacego sie z 27 studni zbiorczych i ujecia 

powierzchniowego na potoku górskim wraz ze stacja uzdatniania wody zlokalizowanego 

na terenie kompleksu lesnego w poludniowej czesci miasta, 

2. przepompowni wody pitnej, dwa zbiorniki odpowiednio w poludniowej i pólnocnej czesci miasta,

3. wodociagowej sieci przesylowej i sieci miejskiej wraz        jami redukcyjnymi,

4. zespolu urzadzen i obiektów umozliwiajacych pobór wody pitnej z Kamienca Zabkowickiego,

jako alternatywnego zródla zaopatrzenia miasta w wode.

Zasady gospodarki sciekami bytowymi w miescie Zloty Stok oparte sa na funkcjonowaniu 

mechaniczno – biologicznej oczyszczalni scieków, usytuowanej we wsi Plonica. W 2009r. 

zakonczono III etap kanalizacji, która objela zachodnia czesc miasta. Obecnie Zloty Stok jest 

skanalizowany blisko w 100%. Gospodarka sciekami przemyslowymi oparta jest na 

funkcjonowaniu zakladowych oczyszczalni scieków, gdzie sa neutralizowane na miejscu do 

parametrów scieków bytowych a nastepnie odprowadzane do oczyszczalni. 

Scieki pochodzace z opadów i roztopów  odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji 

deszczowej, badz do naturalnych cieków.

Obecnie na terenie calej gminy Zloty Stok pozwolenia na prowadzenie gospodarki 

odpadami komunalnymi maja 3 podmioty:

1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno – Uslugowe „KOMA”, sp. z o.o. z siedziba w Zlotym 

Stoku,

3.6.   Inf rastr uktura techniczna   

3.6.1.   Gospodarka wodno -sciekowa

3.6.2.   Gospodarka odpadami
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2. Voalia Uslugi dla Srodowiska S.A., oddzial w Krapkowicach,

3. Zaklad Uslug Komunalnych i Mieszkaniowych sp. z o.o. z siedziba w Paczkowie.

Obecnie zadania z zakresu wywozu nieczystosci prowadzone sa glównie przez 

P.P.U. „KOMA” sp. z o.o. 

W celu wspólnego wykonywania zadan publicznych gmin, w szczególnosci zadan

w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-sciekowej Zloty Stok  wraz 

z innymi gminami powiatu klodzkiego i zabkowickiego utworzyly  Miedzygminny Zwiazek 

Celowy w Klodzku. W 2008r. Zgromadzenie Zwiazku przyjelo uchwale w sprawie  realizacji 

zadania pod nazwa „Wspólny system gospodarki odpadami      bedacych czlonkami 

zwiazku”. Niestety zapowiadana reforma systemu gospodarki odpadami nie zafunkcjonowala, 

a planowana budowa wspólnego skladowiska odpadów przez Zwiazek Miedzygminny stala 

sie ekonomicznie nieuzasadniona. Na podstawie utworzonej dokumentacji Wspólne 

skladowisko dla gmin zrzeszonych w Zwiazku buduje podmiot prywatny. Od 2010 roku 

odpady komunalne skladowane sa w Scinawce Dolnej.

W Zlotym Stoku prowadzi sie równiez segregacje odpadów. Zbiórka odpadów 

dotyczy:

1. zuzytych baterii. Prowadzona ona jest poprzez rozlozone w najwazniejszych punktach 

sprzedazy na terenie miasta i na wsiach pojemników. Dodatkowy pojemnik wylozony jest 

w budynku Urzedu Miejskiego. Sa to pojemniki 7-mio i 20-to litrowe. Ich opróznianie 

nastepuje do 120 litrowego zbiornika a nastepnie przekazywane do zakladu 

przetwarzajacego ten odpad. 

2. opakowan z tworzyw sztucznych. Zbiórka tego typu opakowan nastepuje systemem 

kontenerowym o pojemnosci 1,1 m3 kazdy. Na terenie Gminy obecnie rozstawionych jest 

ponad 50 takich kontenerów. Ich ilosc systematycznie rosnie, gdyz corocznie planowany 

jest zakup kolejnych 10 kontenerów. Odpad ten nastepnie jest dostarczany odbiorcy. W 

tym zakresie obowiazuje stosowna umowa.

3. opakowan szklanych. Odbywa sie to metoda workowa, raz na kwartal, co jest malo 

skuteczne. W biezacym roku wprowadzona zostanie zbiórka metoda kontenerowa. 

Zakupione zostanie 24 kontenery i z chwila ich wystawienia zaniechana zostanie zbiórka 

metoda dotychczasowa - workowa.

4. przeterminowanych lekarstw. Obecnie Gmina zakupila dwa specjalistyczne pojemniki na 

przeterminowane leki i podpisala umowe z odbiorca leków. Jeden pojemnik zostanie 

wystawiony w istniejacej aptece na ul. Wojska Polskiego a drugi w nowotworzonej w 

Rynku.
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5. zlomu i makulatury. Obsluge w tym zakresie prowadzi firma prywatna Zlomex   s.c. 

która na terenie miasta ma dwa punkty odbioru tego rodzaju odpadów.

6. sprzetu RTV i AGD. Przewiduje sie organizacje zbiórek   go typu odpadów na terenie 

Gminy, po wczesniejszym uzgodnieniu z odbiorca. Najblizszy punkt zbiórki zuzytego 

sprzetu jest w oddalonej o ok. 25 km od miasta Zloty Stok miejscowosci Szalejów Dolny. 

Zdajacy musi jednak uiscic oplate w wysokosci ponad 3 zl za kilogram zdawanego 

sprzetu. Z chwila zgloszenia sie odbiorcy chcacego odebrac za darmo akcja zbiórki 

zostanie przeprowadzona.

Problemem byly i sa tzw „dzikie wysypiska” na obrzezach miasta lub w nieopodal 

znajdujacych sie lasach. Wladze lokalne powinny podjac szczególne dzialania majace na celu 

ich  likwidacje poprzez dotkliwe karanie.

  

Zrealizowana w latach 70-tych wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w Zlotym 

Stoku jest zaopatrywana w cieplo przez funkcjonujaca na ternie miasta sp. z o.o.  

„TERMEX”. Pozostala czesc zabudowy miasta korzysta z tradycyjnych nosników energii 

cieplnej tj. wegla, koksu lub drewna. Rzadko stosowana jest energia elektryczna, olej 

opalowy, badz gaz. Obecnie Zloty Stok nie jest objety gazyfikacja przewodowa.

Z uwagi na zla kondycje finansowa spólki „TERMEX” istnieje obawa, ze zaprzestanie 

swiadczenia uslug z zakresu dostarczania ciepla. Prowadzone sa jednak rozmowy w zakresie 

budowy nowej kotlowni na cele grzewcze czesci miasta.

Istniejacy system urzadzen i obiektów, bedacy wlasnoscia Telekomunikacji

Polskiej S.A. zapewnia przewodowa i bezprzewodowa lacznosc telefoniczna. Na terenie 

miasta uslugi z zakresu telefonii oraz dostarczania Internetu swiadcza, na bazie laczy 

Telekomunikacji Polskiej S.A. równiez ogólnopolskie firmy takie, jak Dialog, Netia, Tele2

oraz operatorzy telefonii komórkowych takich jak Plus, Era, Orange oraz inne funkcjonujace 

na bazie ich infrastruktury. W Zlotym Stoku funkcjonuje jeden  odmiot swiadczacy lokalnie 

uslugi z zakresu dostarczania Internetu tj. „DREWA” z siedziba w Zlotym Stoku. 

3.6.3.   Gospodarka cieplna   

3.6.4.   Telekomunikacja   
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W chwili obecnej w Zlotym Stoku brak publicznego dostepu do szerokopasmowej 

sieci internetowej.

W miescie krzyzuja sie dwie bardzo wazne drogi. Sa to: droga krajowa nr 46 i droga 

wojewódzka nr 390. Obie drogi nie sa w najlepszym stanie technicznym na odcinku przez 

Gmine przechodzacym. W biezacym roku rozpoczeto remont drogi krajowej na odcinku ok. 

20 km Klodzko, przez Zloty Stok, do granicy z Województwem Opolskim. Natomiast droga 

wojewódzka ma byc wyremontowana na odcinku Zloty Stok – Plonica (ok. 1,8 km). 

Pozostale drogi w Zlotym Stoku sa typowymi ulicami o róznym stanie technicznym. Sa ulice 

wyremontowane np. Rynek, ul. Wojska Polskiego ale sa i takie które remontu wymagaja. 

Istnieje równiez potrzeba budowy nowych dróg w rejonach w których nastepuje budowa 

nowych osiedli. Miasto nie posiada wlasnej komunikacji miejskiej gdyz jest miejscowoscia 

zbyt mala. Utrzymanie przejezdnosci dróg w sezonie zimowym stwarza powazne problemy. 

Wynika to z duzego stopnia nachylenia ulic w poludniowej czesci miasta oraz ich przebiegu 

w zwartej zabudowie.

  

3.6.5. Transport.
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W Zlotym Stoku z powodzeniem dzialaja rózne organizacje spoleczne, prowadzace 

dzialalnosc sportowa, kulturalna i rozrywkowa.

Przy Centrum Kultury i Promocji funkcjonuja nastepujace sekcje oraz kólka 

zainteresowan:

1.     Kólko plastyczno-fotograficzne. Na spotkaniach dzieci zajmuja sie praktycznym 

zglebianiem róznych dyscyplin sztuki. Ucza sie rysowac, malowac, rzezbic, fotografowac. 

2.     Kólko teatralne.  Uczestnicy zglebiaja na nich swój warsztat sceniczny, oraz przygotowuja 

spektakle okolicznosciowe.

3.     Sekcja szachowa. Opiera sie na zawodnikach startujacych zarówno w Dolnoslaskiej lidze 

juniorskiej jak i seniorskiej, w Walbrzyskiej Lidze Okregowej. W ligach tych startuja 

najlepsi zawodnicy sposród uprawiajacych te dyscypline sportu w Klubie Szkolnym, 

funkcjonujacym w ramach Samorzadowego Zespolu Szkól w  lotym Stoku oraz w sekcji 

o tej samej nazwie, dzialajacej przy Centrum Kultury i Promocji w Zlotym Stoku. 

Zawodnicy z klubu szachowego startuja w wielu imprezach rangi krajowej 

i miedzynarodowej, zajmujac niejednokrotnie czolowe miejsca.

4.     Sekcja Tenisa Stolowego. Tu równiez startujacy zawodnicy zajmuja czolowe miejsca 

w rozgrywkach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

5.     Sekcja Klubu Seniora. Czlonkowie i zarzad tego klubu organizuja wycieczki, spotkania 

i imprezy okolicznosciowe takie jak Wieczory z okazji Dnia Seniora czy Oplatek 

Seniorów dla swoich czlonków i ich rodzin. Klub liczy obecnie 58 czlonków.

3.7.   K apital spoleczny   

3.7.1.  Centrum K ultury i Promocji .

Fot. z rozgrywek mlodych  zawodników Klubu „ Caissa”
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6.     Zespól Zlotka. Jest to dzieciecy zespól wokalny dzialajacy przy CKiP. Dziewczynki 

z zespolu czynnie uczestnicza w zlotostockich wydarzeniach kulturalnych, a takze sa 

zapraszane na wystepy do innych miejscowosci. 

7.     Chór Zloty Potok. Dziala on przy CKiP od wielu lat, jest to uznany w calej okolicy zespól, 

który przez lata swojej dzialalnosci zdobyl wiele nagród i wyróznien, równiez na 

ogólnopolskich przegladach. Obecnie chór liczy 16 czlonków.

W Zlotym Stoku funkcjonuje Klub sportowy UNIA Zloty St    Dziala on na 

podstawie uchwalonego przez ich czlonków Statutu Zlotostockiego Klubu Sportowego UNIA 

w Zlotym Stoku. Klub ma status stowarzyszenia, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze 

Sadowym.

Podstawowym kierunkiem dzialalnosci Klubu jest pilka nozna. W Klubie funkcjonuja 

cztery zespoly pilkarskie: seniorzy klasy A, seniorzy       B, juniorzy i trampkarze. Seniorzy 

klasy A i juniorzy naleza do druzyn przewodzacych tabelom ligowych.

Klub sportowy ma swoja dosc bogata i wieloletnia historie. W 2006 roku obchodzil on 

60-ta rocznice zalozenia. Najwieksze sukcesy Klub odnosil w pilce noznej, gdzie w latach 60-

3.7.2. Zlotostocki K lub Spor towy „ Unia Zloty Stok” .

Fot. z rozgrywek Klasy A w 2009 roku – sezon jesienny.
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tych otarl sie o awans do II Ligii. W 2009 roku zespól pilkarski zajal drugie miejsce w A-

klasie. Po sezonie 2009-2010 zakladany jest awans do Ligi Okregowej.

Oprócz pilki noznej Klub UNIA prowadzi równiez inne sekcje z zakresu kultury 

fizycznej. Do nich naleza: sekcja pilki siatkowe, sekcja szachowa, sekcja zeglarska oraz od 

2009 roku sekcja kolarstwa górskiego.

Sekcja pilki siatkowej ma zasieg lokalno-regionalny i nie uczestniczy w typowych 

rozgrywkach  ligowych. Zrzesza jednak znaczna liczbe zawodników, szczególnie osób 

wiekowo zaawansowanych, którzy nie tylko uprawiaja ten rodzaj sportu ze wzgledu na 

mlodziencze zamilowanie do tej dyscypliny, ale równiez ludzi biznesu, którym zarówno 

upodobania jak i czas pozwalaja na uprawianie tej formy sportu.

Kolejna sekcja dzialajaca w ramach Klubu sportowego Unia Zloty Stok jest sekcja 

zeglarska. Kilku instruktorów pracuje glównie z mlodzieza, a stalym miejscem do zajec 

instruktarzowych jest niedaleko znajdujace sie Jezioro Otmuchowskie. Klub dysponuje 

jednak ograniczonym sprzetem treningowym (lodzie, zaglówki, kajaki).

W 2009 roku powstal Klub Sportowy „KTM Racing Team Zloty Stok”. Poczatkowo 

dzialal jako sekcja kolarska KS Unia, lecz od grudnia   09 r. funkcjonuje jako samodzielne 

stowarzyszenie kultury fizycznej. Do wspólpracy, w formie sponsora zaproszono austriacka 

firme KTM, najwiekszego w Europie producenta rowerów i motocykli. Dynamiczny rozwój 

tej dyscypliny sportu, zaledwie w kilka miesiecy, pozwolil na uplasowanie sie kolarzy na 

czolowych miejscach nie tylko na Dolnym Slasku ale równiez w Mistrzostwach Polski.

Fot. Jeziora Otmuchowskiego.

3.7.3. K lub kolarstwa górskiego „ K TM  Racine Team Zloty Stok” . 
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W Zlotym Stoku dziala Klub Turystyki i Sportów Samochodowych 4x4, którego 

statutowym celem jest propagowanie jazdy samochodem w         z poszanowaniem 

przyrody. Juz od 2008 roku klub organizuje na terenie Gminy zawody z wykorzystaniem 

samochodów terenowych. Sa to zawody zarówno o charakterze wyczynowym jak 

i rekreacyjno – turystycznym. Uczestnicza w nim równiez cale rodziny.

.

Fot. z rajdu Powerade MTB Maraton – Zloty Stok 20.06.2009r .

3.7.4. Stowarzyszenie „ K lub Turystyki i Spor tów samochodowych 4 x 4” .
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Aktywna dzialalnosc wsród mieszkanców Zlotego Stoku prowadza mysliwi z Kola 

Lowieckiego „Jawornik”, majacego siedzibe w gminie Zloty Stok. Kolo to w roku biezacym 

bedzie obchodzilo 20 lecie swojej dzialalnosci. Mysliw  prowadza gospodarke lowiecka, 

dbajac o przyrode i gospodarke populacjami zwierzyny.

  

  

Pomoca spolecznosci Zlotego Stoku sluzy Stowarzyszenie „Pomocna Dlon”.

Celem dzialania Stowarzyszeni jest:

Jeep Pasja - Zloty Stok 2008 

3.7.5. Kolo Lowieckie „ Jawornik”

3.7.6. Stowarzyszenie „ Pomocna Dlon” .
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1. Pomoc dzieciom i mlodziezy pochodzacym z rodzin niepelnych, dotknietych bezrobociem, 

alkoholizmem, niepelnosprawnoscia  w zakresie ochrony  drowia i edukacji. Pomoc ta moze 

byc finansowa, w postaci stypendium lub jednorazowego dofinansowania.    

2. Stwarzanie szansy na pelny rozwój fizyczny i umyslowy, na pokonanie barier jakie 

powoduja ubóstwo i oddalenie od duzych osrodków kulturalnych.

3. Wyrównywanie szans startu mlodziezy  w spoleczenstwie europejskim.

4. Pomoc osobom w podeszlym wieku w zakresie ochrony zdrowia  oraz umozliwienie

najpelniejszego  uczestniczenia w normalnym i godnym zyciu spoleczenstwa.     

5. Pomoc osobom bezrobotnym, aktywnie dzialajacym  w kierunku poprawy swojej sytuacji  

zawodowej.

6.Pomoc osobom chorym, dotknietym niepelnosprawnoscia, znajdujacym sie trudnej sytuacji 

materialnej.

„Pomocna Dlon” opracowuje programy pomocy dla poszczególnych grup 

spolecznych, gromadzi od darczynców srodki na realizacje opracowanych programów, 

organizuje loterie fantowe i zbiórki publiczne, nawiazuje kontakty i podejmuje wspólprace 

z podobnymi organizacjami,  wladzami samorzadowymi, panstwowymi, sektorem 

gospodarczym, przedstawicielami Kosciolów ,srodkami przekazu oraz osobistosciami zycia 

publicznego zainteresowanymi celami dzialania Stowarzyszenia.

Dzialalnosc, która opiera sie na pracy spolecznej prowadzona jest tez przez 

Stowarzyszenie Ochotniczej Strazy Pozarnej. Celem OSP w Zlotym Stoku jest:

1. Prowadzenie dzialalnosci majacej na celu zapobieganie     lkim pozarom oraz 

wspóldzialanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udzialu w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pozarów, zagrozen 

ekologicznych zwiazanych o ochrona srodowiska oraz innych klesk i wydarzen.

3. Informowanie ludnosci o istniejacych zagrozeniach pozarowych  i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wsród czlonków Ochotniczej Strazy Pozarnej kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenie dzialalnosci kulturalno- oswiatowej i rozrywkowej.

Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorzadowych i przedstawicielskich.

3.7.7. Stowarzyszenie „ Ochotnicza Straz Pozarna w Zlotym Stoku” .

5.
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Samorzadowy Zespól Szkól w Zlotym Stoku odgrywa istotna role w ksztaltowaniu 

osobowosci mlodego pokolenia w tym ksztaltowanie wlasc      rozwoju fizycznego dzieci i 

mlodziezy. Nad wlasciwym rozwojem fizycznym zarówno dziewczat jak i chlopców czuwa 

szesciu nauczycieli wychowania fizycznego. W zakresie sportowym najwieksze osiagniecia 

Szkola osiaga w:

; w szczególnosci trójbój, czwórbój i biegi przelajowe. W tych dyscyplinach 

zarówno w klasyfikacji druzynowej jak i indywidualnych zarówno Szkola Podstawowa jak 

i Gimnazjum zajmuje zwycieskie badz czolowe miejsca w powiecie. Z dyscypliny 

lekkoatletycznej mocna strona jest konkurencja  biegów przelajowych i to zarówno 

indywidualnych jak i w sztafecie.

: dyscyplina która do niedawna jeszcze byla wizytówka        dzisiaj jest 

klasyfikowana na srednim szczeblu w powiecie. Spowodowane jest to zakonczeniem nauki 

w Gimnazjum przez kilku zawodników i zawodniczek, którzy wygrywali zawody rangi 

wojewódzkiej, awansujac i zajmujac czolowe miejsca (w pierwszej dziesiatce) 

w rozgrywkach rangi krajowej.

: w tej konkurencji uczniowie zarówno Szkoly podstawowej jak 

i Gimnazjum lokuja sie na miejscach w srodku tabeli rozgrywek rangi powiatowej.

: to konkurencja w której zarówno dziewczeta jak i chlopcy 

sklasyfikowani sa na podium rozgrywek rangi powiatowej.

3.7.8. Samorzadowy Zespól Szkól w Zlotym Stoku.

L ekkoatletyce

Tenisie stolowym

M ini pilce koszykowej

M ini pilce recznej
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: ta konkurencja jest bardzo mocna stroma Szkoly. Zarówno chlopcy jak 

i dziewczeta sa najlepsi w powiecie.

: dyscyplina ta jest najmocniejsza strona Szkoly. W niej odnoszone sa sukcesy 

w rozgrywkach rangi wojewódzkiej. Wiele uczniów nalezy do klubu szachowego „Caissa”, 

dzialajacego przy Centrum Kultury i Promocji w Zlotym Stoku, gdzie prowadzone sa 

szkolenia w tym zakresie.

: to bardzo preznie rozwijajace sie dyscyplina w ostatnich dwóch latach. W niej 

Szkola jest najlepsza zarówno w powiecie jak i w stref   walbrzyskiej, zajmujac równiez 

wysokie miejsca w zawodach rangi wojewódzkiej.

W zyciu Gminy, w zakresie kultury fizycznej Samorzadowy Zespól Szkól odgrywa bardzo 

istotna role. Dla bardzo wielu dzieci, zwlaszcza z obszarów wiejskich, jest on pierwsza 

instytucja w której nawiazany zostaje kontakt ze sportem. 

Zlotostocka szkola prowadzi równiez kola ogólnorozwojowe i przedmiotowe: 

regionalne, plastyczne, sportowe, turystyczno, krajoznawcze, jezykowo- ortograficzne, 

artystyczne, szachowe, biblijne, informatyczne, matematyczno- przyrodnicze, polonistyczne, 

biologiczno- chemiczne, fizyczne, jezyk angielski oraz jezyk niemiecki. 

M ini pilce siatkowej

Szachach

Badmintonie

Fot. konkurencji  spor towych z udzialem mlodziezy szkol ej .
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Parafia Niepokalanego Poczecia Najswietszej Maryi Panny w swojej dzialalnosci 

przez szereg lat wspólpracuje z Gmina Zloty Stok, tworzac razem rózne inicjatywy, które 

maja przyblizac nas do wspólnego cele jakim jest integracja wszystkich mieszkanców tak                  

z Parafii jak i calej Gminy.  

Patrzac na aspekt duchowy dzialalnosci przy Parafii mozemy zauwazyc szereg 

powolan kaplanskich i zakonnych. Wsród nich sa: dwa powolania kaplanskie Ks. Krzysztof 

Odzimek, Ks. Dominik Wargacki oraz  powolanie klauzurowe s. Bernardety Bartoszek, która 

po zlozeniu slubów otrzymala imie Maria Dominika. warto równiez wspomniec, ze przez 

szereg lat nie brakuje mlodych ludzi, którzy sluza przy oltarzu Chrystusa, ale którzy czynnie 

uczestnicza w dzialalnosci Gminy korzystajac z róznych mozliwosci tj. szachy, klub 

sportowy, CKiP itp. 

Od dwóch lat w naszej Parafii dziala 40-to osobowa scholka, która nie tylko spiewa 

podczas Mszy sw. dla wspólnoty parafialnej, ale która           równiez przy tworzeniu 

apeli kulturalnych i patriotycznych.

W naszej wspólnocie parafialnej widac wielka troske duszpasterska. Zostala otwarta 

Poradnia Rodzinna, która ma na celu pomoc  osoba dotknietym cierpieniem fizycznym                       

i psychicznym.  Poradnia pomaga osoba znajdujacym sie   depresji, uzaleznionym, osoba, 

które utracily prace lub maja problemy wychowawcze ze        dziecmi.  Patrzac na 

szerzace sie bezrobocie w naszej Gminie zostal powolany Oddzial Caritasu Diecezji 

Swidnickiej z którego na dzien dzisiejszy korzysta 803 osoby i ciagle ich przybywa.

Parafii nie sa obce instytucje jak: Gminna Komisja Zwalczania Problemów 

Alkoholowych, Stowarzyszenie Pomocna Dlon, która wspólpracuje przy organizowaniu 

zbiórek na realizacje swoich dziel.

We wrzesniu organizujemy razem z CKiP Dzien Polsko- Czeski, w grudniu                                

z Przedszkolem Bajka Przeglad Piesni i Piosenki Maryjnej. Angazujemy mlodziez szkolna do 

róznych przedstawien tj: jaselka, misterium paschalne, które sa wystawiane w kosciele i tych 

miejscach gdzie nas zaprosza. 

Wsród róznych imprez gminno-parafialnych warto wspomniec o festynie „Babie Lato 

w Zlotym Stoku”, który ma na celu integracje mieszkanców Zlotego Stoku i calej Gminy.                     

W trym roku juz trzecia edycja. W maju przygotowywany      kolejny Festyn Rodzinny                       

w celu integracji rodziców z dziecmi. Mamy w planach zorganizowanie Dnia Dziecka oraz 

wyjazd z dziecmi ubogimi na wakacje jesli znajdziemy odpowiednich sponsorów.  

3.7.9.  Parafia Rzymsko – Katolicka.



55

Warto równiez zaznaczyc, ze dzialalnosc pomiedzy Gmina, a Parafia przebiega bardzo 

dobrze, szczególnie w pracach remontowych naszych miejsc sakralnych. W przeciagu trzech 

lat udalo sie wspólnie odnowic dach na kosciele w Zlotym Stoku, wyremontowac dach                       

w kosciele filialnym w Makolnie.  W planach sa równiez inwestycje takie jak: ogrzewanie 

kosciola w Zlotym Stoku, remont dachu na kosciele w Plonicy, oraz remont kapliczki sw. 

Antoniego w Makolnie. 

Nasza opieka obejmujemy równiez osoby chore i cierpiace, szczególnie te, do których 

udajemy sie z Najswietszym Sakramentem raz w miesiacu.
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Korzystne polozenie geograficzne miasta, w obrebie Snieznickiego Parku 

Krajobrazowego, przy drodze krajowej nr 46 i drodze wojewódzkiej nr 390,

Polozenie w obszarach chronionego krajobrazu,

Wezlowe polozenie przy granicy panstw: Polski i Czech, województw: opolskiego 

i dolnoslaskiego, powiatów: nyskiego i klodzkiego, 

Walory krajobrazowe z atrakcyjnymi terenami górskimi,

Interesujace zabytki architektoniczne,

Dawne osrodki górnicze, tradycje wydobywania zlota, wybijania monet,

Mozliwosc aktywnego wypoczynku: liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, 

punkty widokowe,

Ciekawe atrakcje turystyczne: Kopalnia Zlota, Skalisko,

Istnienie obiektów umozliwiajacych uprawianie róznych dyscyplin sportowych,

Szereg cyklicznych imprez, w tym o randze krajowej i miedzynarodowej, 

zaangazowanie lokalnej spolecznosci w ich organizowanie.

Preferencje podatkowe dla przedsiebiorców prowadzacych dzialalnosc gospodarcza,

Uksztaltowany w ostatnich latach wizerunek Gminy o priorytetach w zakresie 

aktywnych form turystyki, rekreacji i sportu,

Tworzace sie nowe stowarzyszenia kultury fizycznej promujace aktywny styl zycia.

Niewystarczajaca baza noclegowa, szczególnie brak miejsc noclegowych o wysokim 

standardzie,

Niewiele punktów gastronomicznych,

Ograniczone srodki finansowe mieszkanców, brak przekonania o potrzebie 

inwestowania w tym w turystyke,

Sezonowosc turystyki,

Brak ofert turystycznych na okres zimowy,

Zly stan dróg,

Wysokie bezrobocie, ucieczka mlodych wyksztalconych ludzi do duzych miast,

4.   Analiza SWOT   

1. Mocne strony:

2. Slabe strony:

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§
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Spadek produkcji i redukcja etatów w istniejacych najwazniejszych zakladach pracy, 

Brak przekonania do korzystania z funduszy zewnetrznych, ze wzgledu na koszta 

i czasotwórcze procedury,

Slaba edukacja przedsiebiorców, strach przed prowadzeniem firmy ze wzgledu na 

koszty i slabe przekonanie o pomyslnosci,

Duza konkurencja gmin osciennych w zakresie turystyki i wypoczynku,

Zly stan techniczny zabytków, niewyremontowane elewacje budynków,

Odbudowa lub remont potencjalnych atrakcji turystycznych (Kaplica Sw. Anny na 

Górze Krzyzowej, wieza Kosciola Ewangelickiego, Kaplica Sw. Trójcy),

Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, w celu przejecia czesci turystów 

odwiedzajacych Kotline Klodzka i zabezpieczenie dla organizowanych imprez,

Moda na turystyke aktywna, wyjazdy poza miasto,

Istniejace dobrze promowane atrakcje turystyczne, np.       i rowerowe, tras 

spacerowe, zabytki, szlaki widokowe i inne,

Rozpropagowanie mozliwosci prowadzenia wypoczynku zbiorowego (kolonie, 

zimowiska, oazy),

Stworzenie ofert wypoczynku sobotnio- niedzielnego dla mieszkanców duzych miast,

Zagospodarowanie znajdujacego sie na obrzezach miasta   oku „Michalówki” na 

wyciag narciarski,

Czesciowe zlagodzenie bezrobocia przez zwiekszenie miejsc pracy przy obsludze 

ruchu turystycznego,

Reklama walorów turystycznych na targach,

Zrównowazony rozwój gminy – harmonijny rozwój w sferze gospodarczej, 

infrastrukturalnej, przestrzennej i przyrodniczej,

Pozyskiwanie inwestorów z zewnatrz,

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego opartego na zasobach wód mineralnych,

Mozliwosci korzystania ze srodków pomocowych w tym unijnych,

Odplyw mlodych ludzi do wiekszych miast i za granice,

Ubozenie spoleczenstwa, wzrost bezrobocia,

Skomplikowane procedury i niejasne wytyczne w zakresie srodków pomocowych,

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Szanse:

Zagrozenia
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Brak przekonania, zwlaszcza przedsiebiorców prywatnych, do korzystania ze srodków 

pomocowych z tym unijnych.

Brak stabilnej polityki finansowo- prawnej jednostek ze wzgledu na ciagla zmiane 

regulacji prawnych.

Duzy odsetek ludzi w wieku przedemerytalnym, bez szans na zatrudnienie,

Degradacja moralna i przestepczosc wynikajace przede wszystkim z bezrobocia,

Powstawanie dzikich wysypisk smieci,

Brak dostatecznego zaangazowania mieszkanców w dzialalnosc spoleczna. 

§

§

§

§

§

§
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Posiadane przez Gmine Zloty Stok walory kulturowe, krajobrazowe, przyrodnicze 

niejako naturalnie predysponuja ja w kierunku rozwoju          formy turystyki i sportu. 

Zauwazyly to wladze samorzadowe w 2003 roku, podejmujac stosowne dzialania prawne i 

organizacyjne dla wykorzystania gospodarczego tych walorów. Przystapiono  o opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy, która w 2004 roku uchwalono.             dokonal powolany 

przez Burmistrza Miasta Zloty Stok Zespól pod kierownictwem Zastepcy Burmistrza dr 

Wojciecha Gizy. Jej zapisy zachowuja waznosc i nakreslaja kierunek dzialani  wladzom 

samorzadowym, w tym w zakresie kultury fizycznej. Zawarto to zarówno w celach 

strategicznych jak i w dzialaniach operacyjnych. 

Zaproponowany w planie rozwój infrastruktury ma zapewnic mieszkancom Zlotego 

Stoku godne zycie. Dotyczy to zarówno infrastruktury komunalnej, jak i turystycznej, 

rekreacyjnej, sportowej. Towarzyszyc temu bedzie poprawa jakosci uslug zdrowotnych 

i bezpieczenstwa publicznego. Cecha charakterystyczna stanu docelowego jest wysokie 

zaangazowanie mieszkanców Zlotego Stoku w zycie publiczne poprzez stowarzyszanie sie 

w organizacjach pozarzadowych i pozytku publicznego.

W dziedzinie gospodarki, docelowo nalezy dazyc do pobudzenia przedsiebiorców, 

którzy moga rozwinac swoja dzialalnosc na bazie walorów Zlotego Stoku. Rozwój 

gospodarczy przyczyni sie do utworzenia nowych miejsc        a tym samym do 

zmniejszenia bezrobocia i wzrostu zamoznosci mieszkanców. Bedzie miec równiez bardzo 

korzystny wplyw na wizerunek miasta.

Realizacja dzialan zawartych w planie ma nadac miastu range 

5.   Wizja r ozwoju Zlotego Stoku

wizytówki 

województwa dolnoslaskiego.
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Wymiana nawierzchni ulic i chodników.

Czas realizacji:  dzialanie o charakterze ciaglym.
Przewidywane koszty: kilkadziesiat milionów zlotych.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy oraz zewnetrzne pomocowe, w tym 

unijne.
Opis i charakterystyka:
Stan ulic szczególnie tych oddalonych od centrum miasta jest zly. Inwestycja polegajaca na 
wymianie nawierzchni ulic i chodników poprawi bezpiecz       i ulatwi przemieszczanie 
sie. Remonty dróg poprawia równiez estetyke miasta. Drogi sa wlasnoscia gminy a realizacja 
inwestycji odbywac sie bedzie sukcesywnie, w miare posiadanych srodków,   
uwzglednieniem wymogów prawnych. 

Wymiana i uzupelnienie oswietlenia ulicznego.

Czas realizacji:  dzialanie o charakterze ciaglym wraz z rozbudowa miasta. W 
obszarze obecnie istniejacym przewidywana modernizacja w 
latach 2010 – 2020.

Przewidywane koszty: 500.000,- zl  do 1.500.000 zl.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy oraz zewnetrzne pomocowe, w tym 

unijne w zakresie przewidzianym.
Opis i charakterystyka:
Elementy oswietlenia ulicznego w Zlotym Stoku sa czesciowo wymienione na n     w 
ostatnich latach montowane byly stylowe slupy. Aby nadac miasteczku odpowiedni charakter 
nalezy wymienic pozostale elementy oswietlenia aby tworzyly spójna calosc a Zloty Stok 
nabral ladnego wygladu. W zabytkowej – starej czesci miasta wymiana oswietlenia bedzie 
bardziej kosztowna, gdyz wiaze sie ona z koniecznoscia wymiany slupów oswietleniowych i 
jest to obszar poddany szczególnemu nadzorowi Konserwatora Zabytków. W czesci 
modernizacja oswietlenia polegac bedzie na wymianie opraw oswietleniowych i 
energooszczednych zródel swiatla. 

66.    Ar kusz planowania   

ZINTEGROWANE CEL E STRATEGICZNE:

1. SPOL ECZENSTWO

1.1. Poprawa infr ast ruktur y technicznej

Zadanie 1.1.1 

Zadanie 1.1.2
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Wymiana eternitowych pokryc dachowych.

Czas realizacji:  2015 – 2032r.
Przewidywane koszty: 1.000.000,- zl  do 1.300.000 zl.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy oraz zewnetrzne pomocowe, w tym z 

funduszy ochrony srodowiska oraz unijne.
Opis i charakterystyka:
W Zlotym Stoku rozwiazania wymaga problem utylizacji eternitowych pokryc dachowych, 
których powierzchnie ocenia sie na 1340 m2. W calej Gminie jest to powierzchnia 26111 m2. 
Inwentaryzacja pokryc dachowych zostala sporzadzona przez pracowników Urzedu 
Miejskiego i obejmuje obiekty budowlane nalezace do osób fizycznych, przedsiebiorców i 
administracji publicznej. 

Budowa kotlowni.

Czas realizacji:  2010 – 2015r.
Przewidywane koszty: 700.000,- zl  do 1.000.000 zl.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy oraz zewnetrzne pomocowe, w tym z 

funduszy ochrony srodowiska oraz unijne. Mozliwa budowy 
cieplowni przez inwestora prywatnego.

Opis i charakterystyka:
Koniecznosc budowy spowodowana jest sytuacja obecnej – prywatnej kotlowni, która 
wymaga modernizacji a nie posiada na to srodków. Zasila ona w cieplo zarówno czesc 
zakladowa jak i dolna czesc miasto. To na potrzeby tej czesci miasta ma nowa kotlownia byc 
budowana. Kotlownia bedzie funkcjonowac na paliwie ekologicznym. Uklad sieci miejskiej 
pozwala na jej ulokowanie w obiekcie gminnym badz na terenie gminnym. Lokalizacja 
wybrana bedzie przy wykonywaniu dokumentacji technicznej.

Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Czas realizacji:  2010 – 2011r.
Przewidywane koszty: ok. 2.600.000,- zl  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. 

Opis i charakterystyka:
Celem budowy boiska wielofunkcyjnego jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku 
wsród dzieci i mlodziezy. Wykonane bedzie na terenie bedacym w posiadaniu Gminy. Obiekt 
bedzie ogólnodostepny.

Zadanie 1.1.3

Zadanie 1.1.4.

Zadanie 1.1.5.
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Budowa lokali socjalnych.

Czas realizacji:  2010 – 2013r.
Przewidywane koszty: ok. 2.000.000,- zl  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. 
Opis i charakterystyka:
Gmina Zloty Stok posiada 10 lokali socjalnych. Natomiast rodzin oczekujacych na 
mieszkanie jest coraz wiecej, w chwili obecnej 77 rodzin. Budowa lokali socjalnych rozwiaze 
chociaz czesciowo problem z jakim boryka sie Gmina. Gmina posiada dodatkowo 
niezagospodarowany obiekt przyszkolny, który na ten ce                      y.

Modernizacja stadionu sportowego.

Czas realizacji:  2010 – 2015r.
Przewidywane koszty: ok. 120.000,- zl  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne.  

Opis i charakterystyka:
Konieczny jest remont stadionu sportowego wraz z rozbudowa trybun. Obiekt w stanie 
obecnym posiada widownie na okolo 200 miejsc, brak jest miejsc pod zadaszeniem. Stan 
techniczny trybun i chodników wokól boiska wymaga poprawy, w czesci kwalifikuje sie do 
przebudowy. Stadion nie dysponuje tez oswietleniem. Aby stadion spelnial minimalne 
standardy musza byc poczynione inwestycje, które zapewnia bezpieczenstwo kibicom i 
zawodnikom. Szereg czynnosci jakie nalezy wykonac jest wynikiem wymogów zwiazanych z 
awansem zespolu do ligi wyzszej.  

Modernizacja kortu tenisowego.

Czas realizacji:  2010 – 2011r.
Przewidywane koszty: ok. 30.000,- zl  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne.  

Opis i charakterystyka:
Kort tenisowy mieszczacy sie przy Centrum Kultury i Promocji jest w zlym stanie 
technicznym. Asfaltowe podloze jest popekane, sa dziury i nierównosci. Konieczna jest  
wymiana ogrodzenia kortu tenisowego. Kort moze byc wykonany z maczki ceglane lub z w 
nawierzchni sztucznej. Gmina jest wlascicielem terenu.  

Budowa Skateparku.

Zadanie 1.1.6.

Zadanie 1.1.7.

Zadanie 1.1.8.

Zadanie 1.1.9.
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Czas realizacji:  2013 – 2015r.
Przewidywane koszty: 100.000,- zl  do 350.000,-zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne.  

Opis i charakterystyka:
Ekstremalna jazda na rolkach, deskorolce lub rowerze posiada coraz wiecej zwolenników. Z 
mysla o milosnikach tego typu sportu tworzy sie skateparki. Zlotym Stoku na dzien dzisiejszy 
nie ma tego typu obiektu natomiast Gmina jest w posiadaniu kilku terenów mogacych byc 
przeznaczonymi na ten cel.  

Budowa boiska do pilki plazowej.

Czas realizacji:  2011 – 2012r.
Przewidywane koszty: 12.000,- zl  do 15.000,-zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne.  

Opis i charakterystyka:
Pilka plazowa to coraz bardziej popularna gra zespolowa. W Zlotym Stoku nie ma boiska do 
pilki plazowej, jest to jednak inwestycja, która z pewnoscia podniesie atrakcyjnosc 
turystyczna miasta. Przewiduje sie wybudowanie boiska      Centrum Kultury i Promocji. 
Gmina jest wlascicielem terenu.   

Budowa i modernizacja placów zabaw.

Czas realizacji:  2012 – 2013r.
Przewidywane koszty: 25.000,- zl  do 35.000,-zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Place zabaw w Zlotym Stoku zostala zmodernizowane, jed    wiele z nich wymaga 
uzupelnienia o nowe urzadzenia zabawowe. W wielu miejscach, jak np. na terenie ogrodów 
dzialkowych place zabaw wymagaja modernizacji, urzadzenia wymiany na nowe.

Modernizacja i doposazenie swietlicy przy kosciele parafialnym.

Czas realizacji: 2011 – 2013 rok.
Przewidywane koszty: ok. 100.000,- zl / rok
Zródla finansowania: srodki beneficjenta, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Zadanie 1.1.10.

Zadanie 1.1.11.

Zadanie 1.1.12.
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Parafia w Zlotym Stoku wpisuje sie w dzialalnosc kulturalna spolecznosci. Organizowane sa 
festyny i zabawy dla mieszkanców. Doposazenie i modernizacja swietlicy parafialnej 
uatrakcyjni oferte jaka proponuje parafia, zwiekszy sie oferta kulturalna i rekreacyjna 
oferowana mieszkancom i turystom. 

Odnawialne zródla energii.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 70.000,- zl / rok
Zródla finansowania: srodki beneficjenta, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Gmina Zloty Stok stawia na zrównowazony rozwój oraz gospodarowanie zasobami w zgodzie 
z natura, bez szkody dla srodowiska. Aby doktryna ta byla latwiejsza do realizacji powinno 
sie wykorzystywac odnawialne zródla energii, np. energie sloneczna, ekologiczne paliwa, 
energie wiatrowa.

Wymiana sposobu ogrzewania na bardziej sprzyjajace srodowisku.

Czas realizacji: 2011 – 2020 rok.
Przewidywane koszty: ok. 100.000,- zl / rok
Zródla finansowania: srodki beneficjenta, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
W Gminie nadal tradycyjnym paliwem jest w wiekszosci wegiel. Pozostaje to w niezgodzie z 
turystycznymi aspiracjami miasta. Preferowana jest wiec wymiana sposobu opalania na 
sprzyjajace naturalnemu srodowisku.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok
Przewidywane koszty: 1.000.000.- 3.000.000 zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Wedlug danych za rok 2009 do sieci wodociagowej w gminie Zloty Stok podlaczonych jest 
ok. 95% ludnosci. Powaznym problemem jest niski stopien skanalizowania w ok. 57,6% oraz 
brak sieci wodociagowej we wsi Chwalislaw. Scieki odprowadzane istniejaca siecia 
kanalizacyjna miasta Zloty Stok kierowane sa w calosci do oczyszczalni scieków w Plonicy. 

Zadanie 1.1.13.

Zadanie 1.1.14

Zadanie 1.1.15.
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Planuje sie, iz w kilku najblizszych latach duze naklady finansowe beda kierowane na 
uszczelnianie miejskiej sieci wodociagowej, która na obecna chwile charakteryzuje sie ponad 
50% strata wody dostarczonej z ujec. W perspektywie planu wieloletniego nalezy uwzglednic 
gruntowa wymiane 90% instalacji wodociagowej oraz modernizacje oczyszczalni scieków.

Budowa  miejskiej/gminnej  sieci szerokopasmowej (w dobie szybkiego postepu 

cywilizacyjnego niezbednym jest zapewnienie szybkiego i pewnego dostepu do informacji). 

Czas realizacji: 2014 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: 700.000,- zl  - 1.000.000 zl.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Mozliwa realizacja sieci przez podmiot prywatny.

Opis i charakterystyka:
Internet jest najlepszym zródlem komunikacji i pozyskiwania informacji. Siec stwarza 

mozliwosc udostepniania nowych uslug na przyszlosc takich jak np. monitoring, szybszy 

Internet w jednostkach takich jak szkola, lepsza wymiana danych, telelekcje, telekonferencje.

Prowadzenie kursów przysposobienia zawodowego w tym nauki jezyków obcych dla 

poszukujacych pracy.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 300.000,- zl .
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Zwazywszy na duze bezrobocie kursy jezykowe pomoglyby   orej czesci spolecznosci w 
poszukiwaniu pracy. Znajomosc jezyków jest preferowana       pracodawców jak równiez 
eliminuje bariere komunikacyjna miedzy osobami – pracownikami.

Poszerzenie oferty dzialalnosci kulturalnej CKiP (np.           kursy tanca, nauka sztuk 

walki, nauka gry na instrumentach muzycznych)

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.

1.2. Rozwój  spoleczenstwa

Zadanie 1.2.1. 

Zadanie 1.2.2.

Zadanie 1.2.3.
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Przewidywane koszty: ok. 20.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Dzialalnosc Centrum Kultury i Promocji jest istotna dla dzieci, mlodziezy i osób doroslych. 
To dla tej czesci spolecznosci prowadzone sa kólka zainteresowan (kólko plastyczno-
fotograficzne, teatralne, szachowe, sekcja kolarska, sekcja Klubu Seniora). Aby dotrzec do 
wszystkich zainteresowanych i stworzyc mozliwosc rozwijania swoich pasji, konieczne jest 
poszerzenie oferty dzialalnosci CKiP. 

Organizowanie imprez promujacych tzw. „wysoka kulture”.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 10.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Organizacja czasu wolnego (wakacje i ferie).

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 10.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Centrum Kultury i Promocji dzialajace w Zlotym Stoku zajmuje sie organizacja imprez, w 
tym podczas wakacji i ferii. Wieksze naklady finansowe pozwola na uatrakcyjnienie tej 
oferty.

Zwiekszenie oferty zajec pozalekcyjnych.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 15.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Zwiekszenie zajec pozalekcyjnych to wyrównanie szans w systemie edukacji i wychowania 
oraz mozliwosc rozwijania wlasnych pasji przez uczniów zdolnych.

Rozszerzenie dzialalnosci CKiP o dzialalnosc proekologiczna.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.

Zadanie 1.2.4.

Zadanie 1.2.5. 

Zadanie 1.2.6.

Zadanie 1.2.7. 
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Przewidywane koszty: ok. 5.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Utworzenie i realizacja projektów oraz programów edukacyjnych z zakresu dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i walorów przyrodniczych Ziemi Zlotostockiej.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 5.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
To szczególny rodzaj dzialalnosci pozwalajacy na promocje walorów Gminy. Dzialania 
promocyjne sa niezbedne dla zachowania i rozwoju miasta jako osrodka turystycznego. 

Zwiekszenie liczby imprez sportowo – rekreacyjnych. 

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 35.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Miasto staje sie waznym osrodkiem sportu w którym rozgrywane sa Mistrzostwa Polski i 
Puchar Polski w DogTrekkingu, Puchar Slaska w Nordic Walking, Puchar Polski MTB 
rowerów górskich, Miedzynarodowe zawody w kolarstwie górskim „O Zlota Wstege” oraz 
inne zawody regionalne i lokalne. To wazny element promocji miasta i szerzenia kultury 
wsród jej mieszkanców.

Budowa obiektów sportowo- rekreacyjno- wypoczynkowych badz kulturowych na terenie 
„Wisniowego sadu”

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok
Przewidywane koszty: 1.000.000.- 3.000.000 zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Beneficjenta , srodki pomocowe krajowe i 

unijne. 
Opis i charakterystyka:
 „Wisniowy sad” to malownicze miejsce przy granicy polsko-czeskiej. Miejsce gdzie ma 
swoje zródlo woda mineralna, tzw. Studzienka Marianny            Jego zagospodarowanie 
na cele rekreacyjno – turystyczne to kolejny, pozadany element rozwoju miasta. Gmina jest 
wlascicielem tego terenu.

Zadanie 1.2.8.

Zadanie 1.2.9.

Zadanie 1.9.10.
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Budowa monitoringu dla miasta Zloty Stok

Czas realizacji: 2012 – 2013 rok.
Przewidywane koszty: ok. 150.000,-zl.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:
W centrum miasta regularnie dochodzi do aktów wandalizmu. Monitoring w miescie zapewni 
wlasciwy nadzór nad obiektami oraz bezpieczenstwo obywateli.

Zakup i montaz  fotoradaru (na drodze krajowej nr 46).

Czas realizacji: 2013 – 2014 rok.
Przewidywane koszty: ok. 200.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu panstwa i unijne. 

Opis i charakterystyka:
Droga krajowa nr 46 biegnie przez centrum miasta, a duzy ruch drogowy stwarza 
niebezpieczenstwo wypadkowe. Jest to szczególne niebezpieczne dla dzieci uczeszczajacych 
do szkoly. 

Montaz progów zwalniajacych na terenie miasta.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 5.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy. 

Opis i charakterystyka:
W chwili obecnej progi zwalniajace zamontowane sa w miejscach gdzie uczeszcza najwiecej 
turystów, na osiedlu oraz na glównym deptaku – ul. Wojska Polskiego. Ze wzgledu na duzy 
ruch turystyczny jak i bezpieczenstwo przechodniów istnieje potrzeba montazu kilku 
dodatkowych progów zwalniajacych.

1.3. Poprawa bezpieczenstwa

Zadanie 1.3.1 

Zadanie 1.3.2. 

Zadanie 1.3.3. 

2. PRZEDSIEBIORCZOSC

2.1. Twor zenie i r ozwój  mikroprzedsiebiorstw.

Zadanie 2.1.1.
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Rozwój dzialalnosci okolorolniczej.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 50.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki pomocowe unijne i krajowe, srodki wlasne beneficjenta. 

Opis i charakterystyka:
Podejmowanie i wprowadzanie do realizacji dzialan w zakresie produkcji i uslug 

okolorolniczej dla tworzenia dodatkowych zródel dochodu dla rolników. 

Rozwój bazy hotelarsko – gastronomicznej i agroturystycznej.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 250.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki pomocowe unijne i krajowe, srodki wlasne beneficjenta. 

Opis i charakterystyka:
W ostatnich latach obserwuje sie wzrost ruchu turystycznego. Niestety baza noclegowa i 
gastronomiczna nie jest przystosowana na przyjecie wiekszej liczby turystów. Szczególnie 
brakuje miejsc noclegowych o wysokim standardzie i restauracji. Ich powstanie przyczyni sie 
do jeszcze wiekszego – turystycznego rozwoju miasta. 

Rozwój pozostalej dzialalnosci zwiazanej z mikroprzedsiebiorstwami.

Czas realizacji: 2010 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 250.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki pomocowe unijne i krajowe, srodki wlasne beneficjenta. 

Opis i charakterystyka:
To kierunek najbardziej efektywny w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. 
Charakteryzuje sie równiez duza dbaloscia i trwaloscia. To pozadana forma dzialalnosci w 
miejscowosciach preferujacych rozwój turystyki.

Opracowanie oferty inwestycyjnej oraz aktywne poszukiwanie inwestorów (Glównie do 

zagospodarowania centrum miasta)

Zadanie 2.1.2

Zadanie 2.1.3

2.2. Reprezentacj a Zlotego Stoku i wspierania rozwoj u pr zedsiebiorczosci .

Zadanie 2.2.1
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Czas realizacji: 2011 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 2.000,-zl / rok.
Zródla finansowania: srodki gminne, srodki pomocowe unijne i krajowe. 

Opis i charakterystyka:
Opracowana dotychczas oferta inwestycyjna obejmuje obiekty i grunty gminne przeznaczone 
do sprzedazy lub wydzierzawienia. Stworzenie oferty rozbudowanej o mozliwosc wlaczania 
ofert przez wlascicieli nieruchomosci równiez prywatnych pozwoli na latwiejsze dotarcie do 
inwestorów. 

Dostosowanie kierunków ksztalcenia w szkolach srednich dla potrzeb miasta Zloty Stok.

W tym zakresie przewidziany jest udzial Gminy jako aktywnego czlonka Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w zakresie analizy rynku pracy i zglaszan   potrzeb lokalnych przedsiebiorców 

co do kierunków ksztalcenia.

Wprowadzenie do programów szkolnych elementów praktycznego ksztalcenia podstaw 

przedsiebiorczosci.

W tym zakresie przewidziany jest udzial Gminy jako jed       aktywnej w przekazie 

informacji i prowadzeniu zajec dla zobrazowania relacji przedsiebiorca a administracja 

publiczna.

Budowa sciezki Nordic Walking

Czas realizacji: 2010 rok.
Przewidywane koszty: ok. 52.000,-zl.
Zródla finansowania: srodki gminne, srodki pomocowe unijne i krajowe.

Opis i charakterystyka:
Wizerunek miasta jako osrodka turystyki aktywnej sprzyja powstawaniu nowych kierunków 
turystycznych. Znaczaca liczba tras spacerowych zacheca zwolenników Nordic Walkingu do 
odwiedzania Zlotego Stoku. Budowa Sciezki Nordic Walking pozwoli na dotarcie do 
szerszych kregów turystów i podniesie atrakcyjnosc turystyczna miasta. 

Zadanie 2.2.2.

Zadanie 2.2.3 

3. TURYSTYK A I  WYPOCZYNEK

3.1. Zagospodar owanie tur ystyczne Zlotego Stoku

Zadanie 3.1.1.
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Modernizacja sciezek spacerowych, rowerowych i tras narciarstwa biegowego.

Czas realizacji: 2010 - 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 2.000,-zl./rok.
Zródla finansowania: srodki gminne, srodki pomocowe unijne i krajowe.

Opis i charakterystyka:
Zloty Stok to miasto, gdzie stawia sie na aktywny wypoczynek. Mnogosc tras spacerowych, 
rowerowych i narciarstwa biegowego wymaga ponownego oznaczenia i zew        owania. 
To dzialanie pozwoli na pózniejsze wydanie map z trasa   i tym samym przyciagniecie 
zwolenników tych sportów do Zlotego Stoku.

Rewitalizacja budynku ratusza i jego bezposredniego otoczenia (zieleni).

Czas realizacji: 2010 - 2011 rok.
Przewidywane koszty: ok. 100.000,-zl.
Zródla finansowania: srodki gminne.

Opis i charakterystyka:
W 2009 roku nastapila wymiana nawierzchni rynku. Rynek obecnie pokrywa kostka brukowa, 
wymieniono lampy oswietlenia ulicznego. Nowe zagospodarowanie zieleni i rewitalizacja 
samego Ratusza poprawilaby wizerunek centralnej czesci miasta i wplynelo na estetyke 
miasta.

Remonty elewacji i dachów kamienic miejskich.

Czas realizacji: zadanie o charakterze ciaglym.
Przewidywane koszty: srednio ok. 150.000,- zl / rok
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Remonty kamienic miejskich prowadzone sa sukcesywnie od kilku lat. Jednak wiele kamienic 
wymaga remontów. Problemem jest brak srodków finansowych ich wspólwlascicieli. Dlatego 
wladze samorzadowe wprowadzily regulacje prawne w wyniku których mozliwe jest 
uzyskanie od Gminy dofinansowania.

Remont przystanku PKS.

Czas realizacji: 2011 rok.

Zadanie 3.1.2.

Zadanie 3.1.3.

Zadanie 3.1.4.

Zadanie 3.1.5.
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Przewidywane koszty: ok. 15.000,- zl . 
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy.

Opis i charakterystyka:
Przystanek PKS i powstaly tam parking jest wizytówka dla odwiedzajacych miasto. 
Konieczny jest remont zniszczonej wiaty i zamontowanie lawek.

Wymiana i uzupelnienie lawek i koszy na smieci na terenie miasta.

Czas realizacji: zadanie o charakterze ciaglym.
Przewidywane koszty: srednio ok. 1.500,- zl / rok
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy.

Opis i charakterystyka:
Systematyczny wzrost ruchu turystycznego ma równiez swoje slabe strony. Miasto staje sie 
zasmiecone. Aby zminimalizowac poziom zanieczyszczenia Zlotego Stoku, konieczne jest 
zwiekszenie ilosci koszy na smieci. 

Budowa parkingów na terenie miasta.

Czas realizacji: 2012 - 2015 rok..
Przewidywane koszty: ok. 1.500.000,- zl .
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy.

Opis i charakterystyka:
Wzrost ruchu turystycznego, szczególnie podczas cyklicznych imprez powoduje trudnosci w 
przemieszczaniu sie po miescie i problemy z parkowaniem. Koniczna jest budowa parkingów, 
zwlaszcza w okolicy centrum. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego sa miejsca na ten 
cel wyznaczone. Wlascicielem terenów jest Gmina.

Zagospodarowanie obiektów zabytkowych do celów turystyczno – gospodarczych, w tym: 

mennica, kosciól poewangelicki, kaplica sw. Trójcy.

Czas realizacji: 2014 - 2020 rok..
Przewidywane koszty: ok. 2.500.000,- zl .
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Zloty Stok slynie z duzej liczby obiektów zabytkowych. Zostaly one polaczone i 
wkomponowane w trase spacerowa, tzw. Miejska Trase Turystyczna. Na kazdym ciekawym i 
zabytkowym obiekcie umieszczono tablice informacyjna. Dla uatrakcyjnienia trasy czesc z 
tych obiektów nalezy zagospodarowac i udostepnic zwiedzajacym. Takim obiektem jest 
kosciól poewangelicki, którego wlascicielem jest Gmina. Jest on przeznaczony pod 
dzialalnosc uslugowa.

Zadanie 3.1.6.

Zadanie 3.1.7

Zadanie 3.1.8
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Otwarcie i promocja szlaku Solidarnosci Polsko – Czesko – Slowackiej. 

Czas realizacji: 2015 - 2017 rok..
Przewidywane koszty: ok. 6.500,- zl .
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Wspólpraca polsko- czeska przejawia sie glównie poprzez wspólne projekty unijne (tworzenie 
szlaków turystycznych, imprezy, czy budowanie nowych o        rekreacyjnych). Promocja 
szlaku Solidarnosci Polsko- Czesko- Slowackiej zwróci uwage spoleczenstwa na korzysci 
jakie gmina czerpie ze wzgledu na transgraniczne polozenie.

Budowa pola golfowego

Czas realizacji: 2015 – 2020 rok.
Przewidywane koszty: 1.000.000 zl. – 1.500.000,- zl  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Mozliwa realizacja inwestycji przez podmiot prywatny.

Opis i charakterystyka:
Jest to przedsiewziecie kolejne które uatrakcyjni miasto. Ze wzgledu na duzy obszar na jakim 
prowadzi sie zawody koniecznym bedzie scalenie odpowiedniej ilosci gruntów, bedacych w 
posiadaniu róznych osób.

Budowa szaletu miejskiego

Czas realizacji: 2012 – 2013 rok.
Przewidywane koszty: ok. 20.000 zl.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy.
Opis i charakterystyka:
To przedsiewziecie wskazane do realizacji ze wzgledu na narastajacy ruch turystyczny i 
potrzebe ochrony srodowiska naturalnego. Inwestycja wykonana zostanie na gruntach 
gminnych i miec bedzie charakter publiczny.

Budowa basenu krytego

Czas realizacji: 2015 – 2020 rok.
Przewidywane koszty: 5.000.000 – 6.000.000,- zl. zl.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Zadanie 3.1.9

Zadanie 3.1.10

Zadanie 3.1.11

Zadanie 3.1.12
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Inwestycja ta wzbogaci znaczaco atrakcyjnosc miasta. Bedzie równiez istotnym elementem 
jego promocji. Jego wielkosc dostosowana powinna byc do potencjalnej liczby 
korzystajacych. Wplynie na poprawe zdrowia, prawidlowy rozwój fizyczny dzieci i 
mlodziezy szkolnej. Poprzez zagospodarowanie obiektu równiez o elementy gastronomiczne, 
stanie sie on miejscem spotkan towarzyskich.

Utworzenie produktu turystycznego pn „Szlak Zlotych Miast” (we wspólpracy ze Zlotoryja i 

Zlotymi Harami).

Czas realizacji: 2013 – 2014 rok.
Przewidywane koszty: ok. 50.000,- zl.  
Zródla finansowania: srodki budzetów Gmin, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Wyznaczenie trasy biegnacej przez miasta pogranicza polsko – czeskiego, zwiazanych z 
historia wydobywania i produkcji zlota, to nowy produkt turystyczny znaczace wplywajacy 
na wzbogacenie oferty turystycznej miasta. Jest to typowy produkt turystyki weekendowej. Z 
przedsiewzieciem tym zwiazane bedzie wydawanie materialów promocyjnych. Bedzie to 
wspólny produkt wszystkich trzech gmin.

Remont pieców wapienniczych

Czas realizacji: 2014 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 1.500.000,- zl.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
Zabytkowe piece wapienne zostana zabezpieczone przed dalsza ich dewastacja. Moga byc 
one wykorzystane jako punkty widokowe. Rewitalizacja pieców i stworzenie trasy spacerowej 
wplynie znaczaco na atrakcyjnosc miasta. 

Wykorzystanie zródel wody naturalnej w celach leczniczych.

Czas realizacji: 2014 – 2020 rok.
Przewidywane koszty: ok. 5.000.000,- zl.  
Zródla finansowania: srodki beneficjenta, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:
W poczatkach XX wieku Zloty Stok byl osrodkiem w którym leczono glównie choroby skóry 
woda ze zlotostockich zródel. Dzialo sie to za posrednictwem zwiazków arsenu znajdujacych 
sie w wodzie. Zródla te nadal sa dostepne i mozliwe do zagospodarowania.

Rozbudowa infrastruktury ogrodów dzialkowych.

Czas realizacji: 2010 – 2015 rok.

Zadanie 3.1.13

Zadanie 3.1.14

Zadanie 3.1.15

Zadanie 3.1.16
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Przewidywane koszty: ok. 200.000,- zl.  
Zródla finansowania: srodki beneficjenta, srodki pomocowe krajowe i unijne.  

Opis i charakterystyka:

Istniejace ogrody dzialkowe ROD RADOSC i ROD RELAKS doskonale wpisuja sie w 

dzialalnosc kulturalna miasta. Poprawienie i rozbudowa ich infrastruktury nie tylko poprawi 

estetyke ogrodów ale wplynie tez na poszerzenie ich dzialalnosci. W chwili obecnej 

modernizacji wymagaja place zabaw oraz same Domy Dzialkowca. 

Odtworzenie wyrobisk kopalnianych dla celów turystycznych.

Czas realizacji: 2014 – 2020 rok.
Przewidywane koszty: ok. 1.500.000,- zl.  
Zródla finansowania: srodki beneficjenta, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Na terenie Zlotego Stoku istnieje wiele oryginalnych p   stalosci zwiazanych z górnictwem i 
hutnictwem zlota w postaci szybów, sztolni czy hald. Polaczone one zostaly w jedna calosc za 
pomoca szlaku turystycznego „Zlota Sciezka”. Atrakcyjnosc szlaku podniosa inwestycje 
zwiazane z odtworzeniem kolejnych wyrobisk kopalnianych i dostosowaniem ich do ruchu 
turystycznego. 

Odtworzenie niefunkcjonujacego torowiska i zagospodarowanie go dla celów turystycznych.

Czas realizacji: 2013 – 2015 rok.
Przewidywane koszty: ok. 300.000,- zl.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Stan torów prowadzacych do Zlotego Stoku jest w calkiem dobrym stanie. Oprócz kilku 
ubytków nie wymagajacych duzego wkladu finansowego doskonale nadaja sie do 
uzytkowania np. drezynowego czy na maly pociag w stylu retro. Trasa moze liczyc ok. 10 km 
i laczyc miejscowosci Kamieniec Zabkowicki i Zloty Stok. Glównym problemem jest 
zerwany przez powódz most w Byczeniu. Obecnie oczyszczono z zadrzewien i z zakrzaczen  
kilkukilometrowa trase na której odbywa sie przejazd uzyczonymi drezynami. Planowane jest 
uzupelnienie brakujacych elementów torów co wydluzy trase przejazdu a przedsiewziecie to 
wplynie na atrakcyjnosc turystyczna miasta.  

Odtworzenie istniejacych obiektów malej architektury- pomników.

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok
Przewidywane koszty: 40.000 zl

Zadanie 3.1.17

Zadanie 3.1.18

Zadanie 3.1.19
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Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:

W miescie znajduje sie kilka obiektów malej architektury wymagajacych remontu. Ich remont 

przyczyni sie do poprawy wizerunku miasta.

Turystyczne zagospodarowanie Owczych Stawów

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok
Przewidywane koszty: 50.000 zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:

To teren na którym mozliwe jest powstanie malego osrodka w którym mozliwe bedzie 

spedzanie wolnego czasu nad woda. To przedsiewziecie wpisuje sie w agroturystyczny 

kierunek rozwoju Gminy. 

Utworzenie Izby Pamieci Historii Zlotego Stoku

Czas realizacji: 2011 – 2015 rok
Przewidywane koszty: 500.000 zl
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy , srodki pomocowe krajowe i unijne. 

Opis i charakterystyka:

Miasto posiada kilka obiektów w których utworzenie Izby Pamieci jest mozliwe. Za 

celowoscia tego przedsiewziecia przemawia przebogata historia miasta jako waznego osrodka 

wydobycia i produkcji zlota i arszeniku. Liczne pamiat i jakie sa w posiadaniu mieszkanców 

Gminy oraz mozliwosc pozyskania bogatych pamiatek przechowywanych w Izbach Pamieci 

w Niemczech uzasadniaja celowosc realizacji tego zadania. 

Modernizacja gminnej strony internetowej.

Czas realizacji: 2010 rok.
Przewidywane koszty: ok. 5.000,- zl.  

Zadanie 3.1.20

Zadanie 3.1.21

3.2. Promocj a Gminy

Zadanie 3.2.1
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Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy.

Opis i charakterystyka:

Strona internetowa jest najwiekszym zródlem informacji       ie, dlatego nalezy zadbac aby 
byla jak najbardziej atrakcyjna, zawierala wszystkie niezbedne informacje zarówno dla 
mieszkanców jak i dla turystów. W 2010 roku zmieniono       graficzna strony a informacje 
wymagaja ciaglej aktualizacji. 

Cykliczne wydawanie  materialów promujacych produkty turystyczne Zlotego Stoku.

Czas realizacji: charakter ciagly zadania.
Przewidywane koszty: ok. 10.000,- zl / rok.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Gmina prowadzi proturystyczna polityke. Poprzez wyjazd  na targi i dystrybucje materialów 
promocyjnych zacheca turystów do odwiedzenia miasta. Kazda inwestycja turystyczna jest 
sfinalizowana materialami promocyjnymi. 

Opracowanie  logo  i gadzetu Zlotego Stoku, jego produkcja.

Czas realizacji: opracowanie - 2011 rok. Produkcja w miare potrzeb.
Przewidywane koszty: 10.000,- zl / rok.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Oprócz materialów promocyjnych miasto potrzebuje logo, czegos co bedzie indywidualne i 
charakterystyczne dla Zlotego Stoku. Wladze miasta staraja sie rozpropagowac Zloty Stok 
jako „Miasto Zlotej Przygody”, jest to nazwa laczaca zloto z aktywnym wypoczynkiem. 
Oprócz materialów promocyjnych wskazana jest wymiana witaczy z uwzglednieniem na nich 
logotypu Gminy.

Wydanie kroniki Zlotego Stoku 

Czas realizacji: 2011 – 2012 rok
Przewidywane koszty: 120.000,- zl / rok.  
Zródla finansowania: srodki budzetu Gminy, srodki pomocowe krajowe i unijne.

Opis i charakterystyka:

Historia Zlotego Stoku zostala opracowana, spisana i zamieszczona na stronie internetowej 
Urzedu Miejskiego. Planowane jest wydanie Kroniki Zlotego Stoku w formie ksiazkowej ze 
zdjeciami i rycinami. Bedzie to kolejny material promujacy Gmine.

Zadanie 3.2.2

Zadanie 3.2.3

Zadanie 3.2.4
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Plan Odnowy Miasta Zloty Stok zostal przyjety podczas zebrania mieszkanców
dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Z L O T Y     S T O K

Miasto   Zlotej   Przygody
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