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KRONIKA 

 ZŁOTEGO STOKU 

W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

                                                     Lata 1945 - 1989  
 
 
1945  

 
1. 8 maja 1945 roku po rozbiciu o godzinie 18.05 niemieckiej grupy osłonowej, do 
obwieszonego białymi prześcieradłami Reichensteinu, o godzinie 18,25 wkroczył oddział 
Armii Czerwonej, 904 pułku strzelców pod dowództwem podpułkownika Riazanowa 
Michaiła Pawłowicza,  z 245 Dywizji Strzeleckiej . Dowodził nią Bohater Związku 
Radzieckiego generał major Rodionow Władimir Arkadewicz,  w ramach 59 armii I Frontu 
Ukraińskiego pod dowódctwem generała pułkownika Iwana Korownikowa.  
2. Jeden z pododdziałów w szyku bojowym (tyralierą) zmierzał w stronę Reichenstein od  
strony Byczenia  wzdłuż torów kolejowych. Przy pierwszych zabudowaniach Sosnowy 
oczekiwał ich sołtys – Werner, z zamiarem poinformowania, że we wsi nie ma żołnierzy 
niemieckich. Odświętnie ubrany leciwy Niemiec w zamian za informacje stracił zegarek z i  
buty.                                                                                                                                               
3. W tym samym dniu do miasta wkroczył z  kierunku między Ziębicami a Paczkowem (przez 
wioski Jaszów, Chocibórz, Lipniki,  Jesienna ,Golino i Kozielno) 898 pułk strzelecki , 
dowodził nim płk. Nikołajew Konstantin Dimitrijewicz,                                                                         
4. 9 maja niemiecki nadzorca "Lignozy" oprowadzając przekazał Rosjanom 
zdekompletowany zakład i magazyny prochów, przy których Rosjanie ustawili posterunki. 
5. W mieście przebywało jeszcze 4217 mieszkańców przymusowych robotników i 
uciekinierów. Pierwszym burmistrzem mianowanym przez Rosjan został nadal Niemiec 
Hubert Nolden.                                                                                                                            
6. Na żądanie rosyjskiego dowódcy „Kreiskommandant'a" Hubert Nolden wraz z sołtysami 
okolicznych wsi podpisał 14 czerwca deklarację lojalności. Rosjanie prowadząc  przeszukania 
wyłapywali niemieckich żołnierzy , ogłaszając obowiązkowy powrót z lasów, a ukrywających 
się uznali za partyzantów.                                                                                                            
7. Miasto nie było zdewastowane, a po przejściu pierwszych oddziałów wojska, które 
gwałciło i rabowało, zachowanie Rosjan w stosunku do ludności niemieckiej było przyzwoite.  
8. Rosyjski wojenny komendant miasta, przekazał niemieckiej kobiecie za pokwitowaniem 
zobowiązując do wychowania i wykształcenia, dziecko porzucone przez przymusową 
robotnicę z Polski.                                                                                                                                       
8. W czerwcu zaczęli przybywać Polacy wysiedleni z byłych ziem polskich na Ukrainie i ze 
zniszczonych w czasie wojny  wsi na wschodzie Polski. Lokowano ich w domach 
zajmowanych przez niemieckie rodziny.                                                                                            
9. 7 lipca Jan Michałowski otrzymał nominację na burmistrza miasta Równe, jak wówczas 



nazywał się Złoty Stok ze stacją kolejową o nazwie Rychłowiec.                                                 
10. . W dniu 12 lipca do miasta przybył kpt. Onufry Szarejko, dowódca 2 batalionu 25 pułku 
piechoty z 10 DP LWP. Polscy żołnierze zajęli budynek przy wyjeździe z miasta w kierunku 
Paczkowa i przystąpili do ochrony granicy na tym odcinku.                                                               
11. 15 lipca Hubert Nolden przestał pełnić obowiązki burmistrza, rosyjski komendant 
wojenny miasta przekazuje władzę pierwszemu polskiemu burmistrzowi Janowi 
Michałowskiemu.                                                                                                                       
12. Po przekazaniu przez rosyjskiego dowódcę władzy w mieście Polakom, zaczął się okres 
napadów i grabieży dokonywanych przez "szabrowników" wywożących stąd zrabowane 
mienie. 
13. W Ratuszu utworzono posterunek Milicji Obywatelskiej .                                                                  
14. Polacy uruchamili przejęte zakłady należące dawniej do Wilhelma Gütllera, nadajżc im 
nazwę "Przemysł Arsenowy".  Pierwszym dyrektorem został 6 listopada inż. Bolesław 
Maszewski. Na koniec 1945 roku zatrudniały one 459 pracowników.                                            
15. 1.sierpnia utworzono Miejską Ochotniczą Straż Pożarną początkowo pod komendą 
Ignatowskiego a następnie został nim Władysław Kędra. Straż Pożarna dysponowała wozem 
konnym, później samochodem Adler.   
16. 7 sierpnia w mieście mieszkało już w mieście 98 Polaków. 
17. W sierpniu Delegat Centralnego Zarządu Przem. Chemicznego inż. Jończyk przejął od 
rosyjskiego komendanta , Zakład "Lignoza" w Mąkolnie.. 
18. W Hotelu "Zur Post" Marian Bobrzecki zorganizował stołówkę dla polskich 
pracowników.                                                                                                                                     
19. Napływający Polacy uruchamiali kolejne zakłady: 
- mleczarnię, której pierwszym kierownikiem został  Józef Kałkowski a po nim Rusiecki,  
- fabrykę zapałek Jaerschke pod nazwą Polski Monopol Zapałczany,  
- Stolarnię, Tartak, Beczkarnię, Wytwórnię Win i Soków, Cegielnię na Kolonii 
Żeromskiego,oraz ogrodnictwo zakładowe.-                                                                                
- stację PKP „Rychłowiec przywracając łączność kolejową z Kamieńcem Ząbkowickim 
20. Pierwszym polskim leśniczym w Złotym Stoku został Kazimierz Balcerzak był on 
również kierownikiem tartaku (za kościołem).                                                                                
21. 5 września 28 uczniów rozpoczęto  naukę w polskiej szkole podstawowej. Jej pierwszym 
kierownikiem i jedynym nauczycielem był do końca września Władysław Kolenda, po nim 
funkcję tę przejął Modest Kałużny.                                                                                            
22. We wrześniu i październiku 1945r z wojska 7 i 10 Dywizji Piechoty, powstał 11 Oddział 
Ochrony Pogranicza ze sztabem w Kłodzku.  Strażnica Ochrony Pogranicza w Złotym Stoku 
podlegała pod Komendę Odcinka nr 50 w Lądku Zdroju.                                                                                   
23. Przybywających do miasta Polaków lokowano w domach zajmowanych przez Niemców. 
24. 5-7 listopada "Lignozę" w Mąkolnie przejęło Zjednoczenie Materiałów Wybuchowych 
,zmieniając nazwę na Wytwórnia Chemiczna Nr 7 Przedsiębiorstwo Państwowe. Dyrektorem 
został mianowany inż.Wacław Goliszewski.                                                                                
25. Naczelnikiem Poczty Polskiej została Kazimiera Kwiecińska  a następnie  Stanisław 
Płoskoń.                                                                                                                                      
26. W listopadzie odbył się pierwszy polski  pogrzeb, w wyniku nieostrożnego obchodzenia 
się bronią żołnierz zastrzelił Marię Biskup.  
 
1946  

1. W styczniu uruchomiono produkcję lontu i prochu w zdekompletowanym przez Niemców 
zakładzie w Mąkolnie .                                                                                                                            
2. Od lutego w mieście działał  Klub Sportowy "Arsen", założyli go: Anatol Pawłow, Jan 



Grębosz, Władysław Sanetra i Marian Kaleta, który został jego pierwszym prezesem,   
3. 10 kwietnia pierwsze grupy wysiedlanych Niemców opuściły Złoty Stok.                                 
4. Stanisław Merta i drużynowy Marian Kluska utworzyli 89-tą Dolnośląską Drużynę 
Harcerską im T.  Kościuszki. Już w lipcu harcerze wyjechali na obóz letni do Barda.                       
5. Burmistrzem miasta został mianowany Tadeusz Żółkiewicz .                                                         
6. Z okazji święta 1 Maja Zakłady "Przemysłu Arsenowego" przekazały Państwu 8,2 kg złota.        
7. W mieście czynne były 4 restauracje, 3 piekarnie, 2 masarnie, kino i 2 kuźnie.  
a 5 maja górnicy w galowych mundurach wzięli udział w manifestacji przeciw roszczeniom 
Czechosłowacji do Ziemi Kłodzkiej. Nieśli oni transparent z napisem: „Budujemy nowy szyb 
w KOPALNI ARSENU".                                                                                                                    
8. 20 maja nazwa miasta Równe  i stacja PKP Rychłowiec  została zmieniona na 
(jednowyrazowy) Złotystok. Autorem nazwy był sekretarz Urzędu Miejskiego Albin 
Nowicki.                                                                                                                                                          
9. Miasto liczyło 3388 mieszkańców Polaków i Niemców.                                                      
10. Helena Gumińska zorganizowała Komunalną Kasę Oszczędności finansującą 
uruchamiane   zakłady przemysłowe.                                                                                                   
11. 1 czerwca, w dawnej Niemieckiej Szkole Leśnej, powstał Leśny Ośrodek Szkoleniowy  
zorganizowany przez inż. Edwarda Monseu, nauczyciela z Lwowskiej Szkoły Leśnej.                         
12. 28 czerwca naukę w Szkole Podstawowej ukończyło 95 uczniów, uczyło ich 2 
nauczycieli.  
13. 29 czerwca odbyła się w parafii uroczystość I Komunii Świętej, prowadził ją pierwszy 
polski proboszcz ksiądz Kazimierz Polichowski, który przybył do  Złotego Stoku z diecezji 
lwowskiej.                                                                                                                                  
14. Druga grupa o niemieckich mieszkańców puściła miasto 15 sierpnia. W miejskim szpitalu 
pozostał dr Georg Keil z siostra Dominiką z Zakonu Sióstr Boromeuszek, aby leczyć 
Polaków. Zatrzymano też do początku lat 50-tych kilku niemieckich  specjalistów w 
zakładach produkcyjnych.                                                                                                                            
15. 1 września nowy rok w szkole rozpoczęło 180 uczniów. 
16. W listopadzie dyrektorem zakładów "Przemysł Arsenowy został inż. Zbigniew 
Rokossowski a jego z-cą mgr Lesław Ślebodziński.  
18. Na terenie wapienników próby uruchomienia pieców do wypalania wapna zakończyły się 
niepowodzeniem. 

1947  

1. Z kościoła Ewangelickiego, za zgodą burmistrza sprzedano organy za kwotę 700 tys. zł. do 
Parafii Św. Piotra i Pawła w Gminie Kije koło Pińczowa. Po renowacji w 2007 r. służą one 
dobrze parafianom .                                                                                                                             
2. Burmistrzem Złotegostoku od 15 lipca zostaje mianowany Albin Nowicki ,zmienił on 
ponownie nazwę miasta na Złoty Stok.                                                                                                       
3. 5 października rozpoczęła się nauka w Gimnazjum Chemicznym i wieczorowej Szkole 
Przemysłowej. Pierwszym Dyrektorem tej szkoły był kapitan Władysław Kwaśny, a 
nauczycielami mgr Lesław Ślebodziński, mgr inż. Ożdżeński, mgr inż. Walenty Kryczyński, 
mgr Eugenia Szczypińska, Szczerski, Stanisław Mikoś, mgr Stanisława Liskowacka, inż. Ewa 
Szajner, inż. Zbigniew Rokossowski i Grabe - kierownik Warsztatu (który w latach 50-siątych 
był pastorem w tutejszym. kościele ewangelickim). Gimnazjum mieściło się w Mennicy, a 
Szkoła Przemysłowa w dawnej szkole ewangelickiej w Rynku (w jednej z dawnych kamienic 
Fuggerów). 
4. Pracowały następujące zakłady : 1/ "Przemysł Arsenowy", 2/ Wytwórnia Prochów i 
Lontów "Lignoza",  3/Fabryka Zapałek Państwowego Monopolu Zapałczanego, 4/ Tartak 



Państwowy, 5/Zakład "Wapienniki". 
5. Rozwijał się ruch spółdzielców , uruchamiając : 1/ Górską Spółdzielnię Mleczarską, 2/ 
Spółdzielnię Win i Soków "Las", 3/ Spółdzielnię Spożywców "Arsen" z piekarnią i masarnią, 
przekształconą w 1948r.w Powszechną Spółdzielnię " Społem". 4/ Powszechną Spółdzielnię 
Handlową.  
6. Powstały prywatne sklepy i restauracje Daneckiego, Stryjeckiego, Radlaka i innych.                     
7. Dyrekcja „ Przemysłu Arsenowego” przyjęła do pracy dwa osły zaprzężone do wózka 

skrzyniowego oraz wożnicę. Zaprzęg przez kilka lat codziennie kursował dostarczając z Mleczarni 
do Zakładu mleko a  w drodze powrotnej zabierał przesyłki ze stacji PKP do miasta. 

1948  

1. W podczas obchodów Tygodnia Ziem Zachodnich na pl. Kościelnym w dawnej drukarni 
(obecnie sklep EKO), burmistrz Albin Nowicki jednocześnie prezes Polskiego Związku 
Zachodniego dokonał uroczystego otwarcia pierwszej placówki kulturalnej : Dom Społeczny. 
mieszczący bibliotekę publiczną prowadzoną przez Aleksandrę Hofler z czytelnią i świetlicą . 
2. Poszukiwania nowych złóż uwieńczone zostały rozszerzeniem robót górniczych na "Pole 
Południowe" (z szybem "Bolesław" na Białej Górze). W kopalni wydobyto 22.400 ton rudy 
zawierającej średnio 4,8 % arsenu, z której otrzymano w hucie 921 ton arszeniku.                              
3. W wyniku zawału stropu chodnika eksploatacyjnego zginął w Kopalni górnik Roman 
Lewiński. 
4. W czerwcu podczas Święta Przyjażni Polsko-Czechosłowackiej otwarto w jedną stronę 
miejscowe przejście graniczne. Przybyło bardzo wielu Czechosłowaków a ich drużyna 
rozegrała mecz piłki nożnej. Sklepy otrzymały od Burmistrza polecenie sprzedaży w tym dniu 
również za korony. Ponieważ w Czechosłowacji panował kryzys żywnościowy , goście 
wykupili doszczętnie wszelką żywność. Rewizyty nie było, a miasto znalazło się na długie 
tygodnie w kryzysowej sytuacji nie mając gdzie wymienić korony aby zakupić towary do 
sklepów. 
5. Na wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, Złoty Stok wystawiał model mleczarni z 
tabliczką "Najnowocześniejsza mleczarnia w Europie", oraz arszenik, arsen metaliczny i 
minię ołowiową. 
6. Uruchomiono zegary publiczne, przy zegarmistrzu na ul.Wojska Polskiego, na Magistracie 
i na stacji PKP. 
7. Burmistrz Albin Nowicki odszedł do Ziębic, nowym burmistrzem został Zbigniew 
Halkiewicz.                                                                                                                                                
8. Placówka graniczna wchodzi w skład 23 Brygady Sudeckiej Ochrony Pogranicza. 

1949  

1. Gimnazjum Chemiczne przeniesione zostało do budynku byłego sądu (później mieściła się 
w nim Szkoła Podstawowa nr 2), dyrektorem zostaje Teofil Makowski. 
2. W elektrowni zakładowej zbudowano chłodnię kominową. Posiadała ona 3 kotły parowe, o 
wydajności 3,7, 7,5 i 7,5 tony pary na godzinę i 2 generatory o mocy 565 i 1500 kVA. 
Elektrownia była jedynym źródłem zasilania w energię elektryczną miasta i okolicznych wsi. 
3. Na podstawie fałszywych oskarżeń UB aresztowało dyrektora Zakładów Przemysłu 
Arsenowego Zbigniewa Rokossowskiego i osadziło go w więzieniu. Nowym dyrektorem 
został Henryk Gładecki a Naczelnym Inżynierem mgrTruszkowski. 
4. Klub Sportowy "Arsen" zmienił nazwę na: Związkowy Klub Sportowy "UNIA" Złoty Stok  
5. Wybuch podczas produkcji prochu w Mąkolnie spowodował śmierć dwóch pracowników i 
znaczne, zniszczenia. 
6. Wobec plagi szczurów, zakład udostępnił mieszkańcom arszenik do wyłożenia trutek. 



Szczury wytępiono. W jednej rodzinie pomylono arszenik z mąką i zrobiono kluski na obiad. 
Całą rodzinę udało się uratować.  

1950  

 
1. Miasto liczyło 2451 mieszkańców.  

2. Pierwsi absolwenci opuścili Gimnazjum Przemysłowe Fabryki Przemysłu Arsenowego o 
kierunku chemicznym. W jego budynku mieściła się też Szkoła Przemysłowa i Technikum 
Chemiczne. 
3. Zakłady "Przemysł Arsenowy" przeszły ze Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego w 
Gliwicach do Centralnego Zarządu Metali Nieżelaznych i zmieniły nazwę na Zakłady 
Przemysłu Arsenowego, dyrektorem zostaje skierowany przez Urząd Bezpieczeństwa 
Kazimierz Wożniak. Pracowało w nich już 820 pracowników.  
4. Obok kaplicy cmentarnej na świeżym grobie z polecenia PZPR postawiono obelisk 
zwieńczony czerwoną gwiazdą dla upamiętnienia poległych tu Czerwonoarmiejców. Do 1953 
r. w każdą rocznice Rewolucji Październikowej i 9 Maja składano wieńce i wygłaszano 
przemówienia. W 1954r.rozpoczęto ekshumację w celu przeniesienia poległych na cmentarz 
do Ząbkowic. Po rozkopaniu mogiły nie znaleziono jakichkolwiek szczątków i zaprzestano 
uroczystości.                                                                                                                                                      
5. Przewodniczącym Prezydium (dawniej burmistrz) Miejskiej Rady Narodowej został 
powołany przez PZPR Stanisław Molga.                                                                                                
6. Placówka graniczna wchodzi w skład - 23 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 
 
1951  

1. Technikum Chemiczne zostało przeniesione do Szopienic. Skończyło także działalność 
Państwowe Gimnazjum Chemiczne, ich miejsce zajęła Zasadnicza Szkoła Górnicza, która 
funkcjonowała do 1956 roku.  
2. Zakład „Przemysł Arsenowy” przeszedł pod kierownictwo dyrektora Zakładów Górniczo-
Hutniczych w Szklarach inż. Jerzego Adamiczki.  
3. Rozpoczęły się stalinowskie prześladowania przedwojennej inteligencji w tym kadry 
inżynierskiej. Złoty Stok opuścili pionierzy którzy uruchamiali kopalnię i hutę, a wśród nich 
mgr. Ślebodziński, mgr inż. Odrzański, mgr Truszkowski, , inż. Ewa Szajner, inż. Taszek i 
inni.  
4. Dyrektorem Zakładu został "z awansu społecznego" skierowany przez PZPR robotnik-
hutnik przodownik pracy ze Szklar Bolesław Musiał.  

1952  

1. Drużyna piłkarska "Unia Złoty Stok" weszła do klasy "A", a jej stadion staraniem prezesa 
Władysława Sanetry zyskał krytą trybunę, zbudowaną w "czynie społecznym" przez 
pracowników zakładu. Od początku istnienia klubu "Unii" czynnymi zawodnikami byli 
nieprzerwanie: Zygmunt Igiel, Marian Radomski, Jan Grębosz, Franciszek Grębosz i Stefan 
Przygodziński. 
2. Zakłady Przemysłu Arsenowego posiadały w zarządzie oddziały zamiejscowe (kopalnie) w 
Gierczynie, Miedziance, Czarnkowie, Starej Górze, Rusinowie i Stroniu Śląskim.  
3. Dyrektorem Wytwórni Chemicznej Nr 7 został powołany Alojzy Cholewa. 
4. Miasto Rheda-Wiedenbrück w Westfalii przejęło patronat nad mieszkańcami wysiedlonymi 
ze Złotego Stoku, powstała w nim "Heimatstube Reichenstein".                                                                                                          
5. Nowoutworzona górnicza orkiestra dęta uświetniła obchody "Barbórki.                                         



6. Przewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej został powołany robotnik Stanisław 
Kajewski.  

1953  

 
1. Na szosie do Paczkowa usunięto szlaban i budkę strażnika obok placówki WOP.                                  
2. Uruchomiono bezpośrednie połączenie autobusowe z Kłodzkiem.                                                                 
3. Dyrekcja złotostockich zakładów przejęła pod swój zarząd jeszcze po uranowy zakład w 
Ogorzelcu, aby z dniem 1 marca wszystkie zamiejscowe oddziały przekazać Sudeckim 
Zakładom Górniczym w Kowarach.                                                                                                           
4. Dyrektorem Zakładu został z "z awansu społecznego" skierowany przez PZPR robotnik, 
pracownik aparatu partyjnego w Ząbkowicach Śl. Marian Kasprzyk. 
5. W kopalni wydobyto 39.200 ton rudy zawierającej średnio 3,6 % arsenu, z której 
wyprodukowano 1.190 ton arszeniku 
6. Na zlecenie Zakładu wykonano projekt remontu i przebudowy znajdującego się w Rynku 
hotelu "Weisser Löwe". Miał on pełnić rolę domu kultury i hotelu robotniczego. Ponieważ 
koszt tej przebudowy przekraczał 75 % wartości obiektu, zakład nie miał prawa wydatkować 
na jego remont pieniędzy i musiał go rozebrać.  
7. Szczegółowa analiza kosztów produkcji, wykonana w Zakładzie po raz pierwszy po 
wojnie, wykazała, że straty przyniosły produkcje: arszeniku sublimowanego (5.665.572 zł), 
minii ołowianej (1.112.788 zł), złota (946.488 zł) i arsenu metalicznego (209.830 zł), Zysk 
dała tylko produkcja zieleni paryskiej (82.324 zł) i ksantogenianu sodu (6.633 zł).   
 
1954  

1. Według bilansu, sporządzonego przez geologa inż. Leszka Bałdysa, w złotostockich 
złożach pozostało jeszcze 25.450 ton arsenu ale już tylko w ubogich rudach (zawierających 
2,8 - 4,0 % arsenu). Zawierały one także jeszcze około 2 ton złota ( średnio 2,8 g w tonie 
rudy).                                                                                                                                                           
2. Wojsko Ochrony Pogranicza zaorało i zabronowało pas wzdłuż granicy z Czechosłowacją . 
Na zainstalowane miny z rakietami świetlnymi wpadło stado owiec Władysława B. Sygnał o 
zbiorowym przekroczeniu granicy odebrany w Kłodzkim sztabie spowodował przybycie w 
trybie alarmowym prawie całej brygady WOP. Władysława B. Kolegium Karne ukarało 
ograniczeniem wolności.  

1955  

1. Zakłady Przemysłu Arsenowego w Złotym Stoku przeszły pod zarząd Zjednoczenia 
Kopalnictwa Surowców Chemicznych. Pracowało w nich 956 pracowników.  
2. 24 stycznia, na przejeździe kolejowym pod Sosnową pociąg najechał na samochód 
ciężarowy, który wiózł zakładowy zespół młodzieżowy ze Złotego Stoku, po występie w 
Spółdzielni Produkcyjnej w Topoli. W katastrofie zginęło 4 członów zespołu. 
3. W wyniku zawalenia się stropu chodnika eksploatacyjnego w kopalni, zginęło dwóch 
górników: Stefan Gawłowski i Kazimierz Gurga.  
4. Na terenie Huty Arsenowej wyładowano do spalenia kilka wagonów wybrakowanych 
trutek na szczury w postaci ciastek (z arszenikiem). Ponieważ nie kwapiono się z ich 
paleniem, mała zawartość arszeniku spowodowała inwazję szczurów dla których ciastka 
stanowiły przysmak i środek tuczący. 

 



1956  

1. Po raz pierwszy (i ostatni) w historii zakładu "Kopalnia Arsenu Złoty Stok" kandydata na 
dyrektora naczelnego obrali Delegaci Rady Robotniczej wybrani przez załogę. Został nim 
geolog kopalni, wieloletni nauczyciel Stanisław Mikoś. Kierował on zakładem do 31 lipca 
1959r. Naczelnym Inżynierem był Józef Warzybok. 
2. Mieszkańcy miasta otrzymali zbudowany przez Zakłady Przemysłu Arsenowego. Dom 
Młodego Chemika. W obiekcie tym znajdowała się sala widowiskowa na 300 miejsc, 
biblioteka, stołówka z kawiarnią i pokoje hotelowe dla pracowników zakładu.  
3. Po wprowadzeniu rachunku ekonomicznego okazało się, że produkcja arszeniku jest 
nieopłacalna, pomimo że była ona w tym roku największa po wojnie i wyniosła 1.435 ton. 
4. Zakłady zmieniły nazwę na "Kopalnia Arsenu Złoty Stok" w Złotym Stoku. 
5. Do miasta doprowadzono linię energetyczną z Drążkowa, stanowiącą rezerwowe zasilanie. 
6. Wytwórnia Chemiczna Nr 7 w Mąkolnie rozpoczęła produkcję lontu wodoszczelnego.  

1957  

1. Dotychczasowy drewniany basen kąpielowy przebudowano na betonowy z trampoliną.  
2. Zakład zbudował w mieście przedszkole (Bajka) dla 120 dzieci.  
3. Państwowy Monopol Zapałczany w ramach akcji centralizacji zakładów, przeniesiono  
złotostocką  Zapałczarnię wraz z urządzeniami i pracownikami do Sianowa k. Koszalina. 
4. Tragicznie skończył się pościg ulicami miasta za obywatelem Czechosłowacji który 
nielegalnie przekroczył granicę. Po zastrzeleniu go na pl.Kościelnym przez dowódcę 
placówki WOP, okazało się że był to pacjent szpitala psychiatrycznego w Bilej Vodzie.                                
5. Prezes Spółdzielni „Prefabrykacja” August Mazurek, uruchamił wypalanie kamienia 
wapiennego w dolnym piecu Wapienników. W ciągu roku zaprzestano produkcji gdyż 
zawartość krzemionki uniemożliwiała otrzymywanie odpowiedniej jakości wapna palonego.     
6. Przewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej został powołany Stanisław Bożek. 

1958  

 
1. Spółdzielnia „Prefabrykacja” uruchomiła na terenie Wapienników eksploatację złoża i 
przerób kamienia wapiennego na grysy oraz mączkę dla budownictwa.                                                     
2. Kopalnie węgla wprowadziły nowe środki zapalcze (elektryczne) w rezultacie gwałtownie 
spadło zapotrzebowanie na lonty. 
3. Zakład w Mąkolnie ograniczył produkcję i zwalnił 80 pracowników. 
4. W poszukiwaniu alternatywnej produkcji, wysiłkiem kadry kierowniczej: Alojzego 
Cholewy, Hieronima Leśniewskiego, Tadeusza Sokali, Lucjana Mrówki , Józefa Tomasika i 
in. rozpoczęto restrukturyzację w kierunku uruchomienia przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
5. W IV kwartale uruchomiono pierwsze zgrzewarki folii polietylenowej, wtryskarkę do 
tworzyw termoutwardzalnych, powlekanie przewodów i sznurów oraz inne,- rozpoczynając 
tym nowy rozdział w produkcji Zakładu w Mąkolnie. 
6. Wytwórnia Chemiczna Nr7, zmieniła nazwę na : Zakłady Chemiczne "Termoplast" w 
Mąkolnie. 
7. W Kopalni Arsenu: 
- na Oddziale Wzbogacania rudy rozpoczęto próby wzbogacanie barytów z Boguszowa i 
Stanisławowa i uruchomiono produkcję odczynnika flotacyjnego ksantogenianu sodu,  
- na Oddziale Pigmentów uruchomiono produkcję: żółcieni cynkowej i cynkowej zasadowej, 
błękitu żelazowego oraz dwuzasadowego siarczanu ołowiu, 
- na Oddziale Odczynników rozpoczęto produkcję odczynników arsenowych: kwasu 



arsenowego, arszeniku resublimowanego, bezwodnika kwasu arsenowego, trójchlorku arsenu, 
ortoarsenianu dwusodowego, meta-arseninu sodowego i aurypigmentu.  
8. Powstało aktywne koło PTTK z przewodniczącym Włodzimierzem Kapiszewskim które w 
1965r.przekształciło się w Zakładowe Koło PTTK przy Z.G.Chem.. 
9. 1 września rozpoczyna się nauka w Szkole Podstawowej nr 2, zlokalizowanej w budynku 
zlikwidowanej w 1956 roku Zasadniczej Szkoły Górniczej.                                                                   
10. Przewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej został powołany Władysław Gamoń.        
11. Placówka graniczna wchodzi w skład -Sudeckiej Brygady WOP 
 
1959  

1. Według przyjętego na ten rok planu Kopalnia Arsenu miała przynieść straty wynoszące 
9.634.285 zł, przy planowanej wartości produkcji w cenach zbytu wynoszącej 20.751.700 zł.  
2. Olbrzymie zapasy arszeniku w Europie (tylko w Szwecji 150 tys. ton) sprawiły, że zakłady 
nie mogły go sprzedać za granicę (w całym roku sprzedały go tylko 14 ton), a w Polsce 
zapotrzebowanie na ten wyrób było niewielkie. Cena arszeniku spadła na rynkach 
światowych z 94 $ do 63 $ za tonę, przy kosztach jego produkcji wynoszących w Złotym 
Stoku około 350 $/tonę. W ministerstwie Przemysłu Chemicznego podjęto w związku z tym 
decyzję (w dniu 12 maja) o zaniechaniu produkcji arszeniku i złota, do dnia 31 marca 1960 
roku.  
3. Dyrektorem Kopalni Arsenu został powołany ekonomista Franciszek Przytuła a Naczelnym 
Inżynierem Józef Kusztal.                                                                                                                                    
4. Uruchomiony został kamieniołom w Złotym Jarze. Zgodnie z planem miał on wydobywać 
40.000 ton/.rok krystalicznego łupka łyszczykowego stosowanego jako grys do budowy dróg. 
Pracowało w nim miało 80 osób zatrudnionych na 2 zmiany. Kamieniołom ze względu na 
jakość złoża został zlikwidowany w połowie lat 80-tych.                                                                                
5. Wraz z uruchomieniem kamieniołomu, rozebrano (nie zamieszkałą po wysiedleniu 
Niemców) pozostałoś  po młynie wodnym  z XVIII wieku , którego plenerowe obrazy 
zachowały się na starych pocztówkach. Podczas eksploatacji zniknęła też kulminacja skalna 
„Orla Skała”(a w niej dwie jaskinie ),  stanowiąca ozdobę i miejsce wycieczek nad  drogą  do 
Złotego Jaru.                                                                                                                                                    
6. Rozwijając produkcję tworzyw w Z.Ch."Termoplast" zakupiono maszyny do formowania 
próżniowego oraz prasy do wyrobów prasowanych ciernych. W zakładzie następuje stały 
wzrost zatrudnienia.  

1960 

1. Miasto liczyło 2964 mieszkańców.                                                                                                         
2. Z dniem 1 kwietnia zakończyła działalność kopalnia. Skończył się w ten sposób prawie 700 
letni okres działalności górniczej w Złotym Stoku. Istniejące w tym czasie kopalnie wydobyły 
około 2 mln ton rudy, z której otrzymano około 10 ton złota i 126.000 ton arszeniku.  
3. Zatrudnienie w zakładzie zmalało do 676 pracowników (w 1959 - 761 pracowników).  
4. 13 grudnia pożegnał się z parafianami pierwszy polski proboszcz w Złotym Stoku ksiądz 
Kazimierz Polichowski, który odszedł do Parafii św. Barbary w Wałbrzychu. Nowym 
proboszczem został ksiądz Zygmunt Kozłowski.  
5. W Zakładzie "Termoplast" na zainstalowanych wytłaczarkach uruchomiono produkcję folii 
polietylenowej.  
6. Podczas produkcji prochu nastąpił wybuch powodujący śmierć jednej osoby i zniszczenie 
instalacji.  



1961  

1. Likwidacja Kopalni i Huty Arsenowej spowodowała exodus kadry kierowniczej z 
wyższym i średnim wykształceniem. Złoty Stok opuścili między innymi: inż.St. Bałdys, inż. 
St. Mikoś, inż. J. Warzybok, inż. Strzelbicki, mgr K. Lipiński, mgr I. Lipińska, mgr T. 
Kapica, mgr.T. Stabicki, , inż.R. Kuśnierz, inż. J. Kusztal oraz technicy W. Pierzchała, B. 
Taszek W. Kupczyński, J. Sankala, St. Warzybok, E. Minikina, St. Kot, E. Bożek, St. 
Mrówka, E.i E. Frankowie. Większość z nich objęła kierownicze i dyrektorskie stanowiska w 
zakładach chemicznych, w kopalniach siarki, soli i miedzi, w hutach cynku oraz w instytutach 
naukowych.                                                                                                                                 
2. W lutym pomocnik maszynisty Józef Adamajtis podczas podwożenia  wagoników pod 
zasyp rudy pod ziemią , zginął  uderzając głową o stempel obudowy.                                         
3. Czechosłowacka służba graniczna całkowicie rozebrała nad wapiennikami niszczejącą po 
wysiedleniu Niemców gospodę „Zur Gucke”.                                                                                 
4. Spółdzielnia „Prefabrykacja” zaprzestała wydobycia i przerobu kamienia wapiennego na 
Wapiennikach. 
5.  4 grudnia, w miejscu zlikwidowanej Huty Arsenowej oddano na Barbórkę nowo 
wybudowaną przemiałownię łupka fylitowego, nazwaną Oddziałem Nośników, zatrudniającą 
84 pracowników. . 

1962  

1. Po przerobie zapasów rudy w zakładzie skończyła pracę huta arszeniku.  
2. Zakład po raz kolejny zmienił nazwę na Zakłady Górniczo-Chemiczne "Złoty Stok".  
3. Pozostała w nich kadra młodych inżynierów, techników i ekonomistów (wykształconych 
już po wojnie) podjęła z powodzeniem zadanie utrzymania zakładu i jego rozwoju, 
uruchamiając nowe asortymenty produkcji (koncentraty barytowe, mączki mineralne i 
pigmenty nieorganiczne). Pozwoliło to powstrzymać spadek zatrudnienia w zakładzie 
(wzrosło ono z 565 pracowników w 1961 roku do 624), a produkcja zaczęła przynosić zysk.  

1963  

1. Michał Szczepanowski robotnik z Z.G.Chem. powołany na Przewodniczącego Prezydium 
Rady Narodowej ( w PRL-u odpowiednik burmistrza) pełnił tą funkcję przez dwie kadencje   
01. 05. 1963 – 23.04.1971r. W historii miasta zapisał się jako nie zwykły gospodarz 
,potrafiący zmobilizować mieszkańców do prac społecznych. W tym okresie przebudował  
zniszczone podczas powodzi drogi gruntowe na ulicach : Sienkiewicza, Gajowa, Leśna, 
Wolności, Górnicza, Wąska, Kolejowa  wykładając je trylinką.                                                                   
2. Powstały: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, filia Spółdzielni "Jutrzenka", mieszkania w 
budynku Rynek 18, nowe chodniki, nowy cmentarz, oświetlenie ulic, obiekty i boiska 
sportowe , targowisko, szalet miejski, chlorownia wody i in.  
3. Dyrektorem Zakładów Chemicznych w Mąkolnie został inż. Hieronim Leśniewski -
chemik, Naczelnym Inżynierem Tadeusz Sokala - mechanik.  
4. Dyrektorem Zakładów Górniczo Chemicznych został mgr Edward Przybyła - chemik.  
5. Z.G.Chem. uruchomiły w Jarnołtówku k/Głuchołaz własny kamieniołom łupka fylitowego, 
z którego na Przemiałowni w Złotym Stoku produkowano nośnik do produkcji środków 
owadobójczych na bazie DDT.  

 

 



1964  

Powstały Pracownicze Ogrody Działkowe "Relaks" dla pracowników zakładu "Termoplast" 
w Mąkolnie, założone z inicjatywy Przewodniczącego Związków Zawodowych Mariana 
Kasprzyka.  

1965  

1. 30 maja, w dniu wyborów, oberwanie chmury wyrządziło duże szkody w mieście. 
2. Utworzono Zasadniczą Szkołę Chemiczną, działającą do 1974 roku. Pierwszym jej 
dyrektorem był Michał Mazurczak.  

1966  

1. Powstały Pracownicze Ogrody Działkowe "Radość", które założył i dobrze kierował nimi 
przez 25 lat Stefan Samburski. Zbudowano je przy wydatnej pomocy zakładu. 
2. W domu kultury Zakładów Górniczo-Chemicznych utworzono Izbę Pamięci ( muzeum) 
Górnictwa i Hutnictwa Złota. Powstała ona z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników i Dyrektora ZTIF mgr Edwarda Przybyły ze znaczącym wkładem mgr Tadeusza 
Stawickiego oraz Włodzimierza Kowalskiego, Jana Charlęży i Przew.SITPchem. 
J.Tichanowicza 
3. Zamknięty został cmentarz miejski, czynny od 1583 roku. Nowy powstał za miastem.  

1967  

1. Dyrektorem Zakładów Chemicznych "Termoplast" w Mąkolnie został Tadeusz Sokala- , 
Naczelnym Inżynierem inż. Marian Pawłowski - chemik. 
2. Obok Zakładowego Domu Klubu Kultury oddano do użytku asfaltowy kort tenisowy, a na 
poewangelickim cmentarzu boiska i place zabaw dla dzieci. Obiekty te zbudowano z 
inicjatywy Jerzego Tichanowicza i Henryka Ciosa w "czynie społecznym" przy pomocy 
pracowników ZTiF.  

1968  

1. 7 stycznia na stoku Haniaka, nazwanego "Michałówką" na cześć zasłużonego dla miasta 
Przewodniczącego Rady Michała Szczepanowskiego, uruchomiono oświetlony zaczepowy 
wyciąg narciarski. Była to inicjatywa inżynierów i techników z zakładów w Złotym Stoku i 
Mąkolnie, którzy wiele godzin przepracowali przy jego budowie w "czynie społecznym". Byli 
to: Tadeusz Sokala ,Marian Pawłowski, Andrzej Kondusz , Paweł Zacher, Roman Krajnik, 
Mieczysław Wierzba, Henryk Cios, Jerzy Tichanowicz i inni. Młodzież z wyciągu korzystała 
bezpłatnie. Przetrwał wszystkie sezony narciarskie aż do wyboru nowego burmistrza w 1990 
roku. 
2. Dyrektorem Zakładów Górniczo-Chemicznych został mgr Juliusz Woźniak-chemik, 
kierując nimi do 1989.roku, a Naczelnym Inżynierem inż. Andrzej Kondusz. W tym okresie 
zbudowano nowe oddziały: 
- Farb Miniowych, - Pigmentów Nieorganicznych, - Transporterek i Folii, a także w Mąkolnie 
zbudowano kotłownię z rozległą siecią cieplną, - halę do opakowań 
polietylenowych.Zmodernizowano kotłownię w Złotym Stoku (instalując nowy kocioł o 
mocy 6 MW) i zbudowano sieć cieplną zasilającą nowe osiedle oraz szkołę. Zakład zbudował, 
dla swoich pracowników, 108 mieszkań w 5 blokach i zainicjował budowę domów 



jednorodzinnych przy ul. Radosnej oraz przy ul. 3 Maja (24 domy jednorodzinne w 
zabudowie szeregowej).  

1969  

Staraniem Zakładowego Koła PTTK udostępniono do zwiedzania sztolnię "Książęcą".  

1970  

1. Z kościoła ewangelickiego zdemontowano płyty nagrobne w prezbiterium i wywieziono je 
do muzeum w Kłodzku. Obecnie wystawione są w lapidarium twierdzy kłodzkiej. 
2. Miasto liczyło 3093 mieszkańców.  

1971  

1. W Zakładach Górniczo-Chemicznych utworzony został Samodzielny Oddział 
Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI) bardzo zasłużony w rozbudowie zakładów i miasta. 
Pierwszym kierownikiem był Wilhelm Kensy, a po nim Henryk Rot. W okresie swego 
istnienia zbudował: bloki mieszkalne przy ul. Chemików i 3 Maja, 24 domy jednorodzinne 
przy ul. 3 Maja i obecny Gminny Zespół Szkół.                                                                                        
2. Przewodniczącym Prezydium Rady miejskiej został Jan Teper. 

1972  

1. Prezes Klubu Sportowego "Unia" Władysław Sanetra przebudował, przy wydatnej pomocy 
zakładów boisko na stadion sportowy.                                                                                                 
2. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Jan Bajak.                                  

1974  

1. Rozpoczęto budowę pierwszych domów jednorodzinnych przy ul. Radosnej.                                  
2. Naczelnikiem miasta został  Jerzy Gajos.                           

1975  

1. Staraniem Komendanta Straży Pożarnej Henryka Rota oraz Wilhelma Kensego została 
wybudowana remiza strażacka w Złotym Stoku (sprzedana w 1992r. dla Peters-Elektronik).  
2. Bronisław Mitusiński odbudował zniszczoną po wojnie drogę krzyżową wokół kaplicy na 
Krzyżowej Górze. Nowe obrazy do poszczególnych stacji wykonał G. Jakowlew.  

1976  

1. Nastąpiło połączenie w jedno przedsiębiorstwo Zakładów Górniczo-Chemicznych w 
Złotym Stoku z Zakładami Chemicznymi "Termoplast-Erg" Mąkolnie. Dyrektorem 
naczelnym połączonych zakładów został mgr Julisz Woźniak, a jego zastępcą Tadeusz 
Sokala, z-cą ds. technicznych inż. Andrzej Kondusz, z-cą ds. ekonom. mgr Józef Tomasik.  
2. Połączone zakłady przyjęły nazwę: Zakłady Górniczo- Chemiczne Przemysłu Tworzyw i 
Farb, a w 1977 roku Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku. Zatrudniały one po połączeniu 
około 1000 pracowników (najwięcej w 1978 roku - 1.104 pracowników).  
3. Na placu Mickiewicza odsłonięto uroczyście pomnik Adama Mickiewicza. W tym miejscu 



znajdował się wcześniej pomnik żołnierzy niemieckich poległych w czasie I-wszej wojny 
światowej. Został on rozebrany "w czynie partyjnym" , przeniesiony na skwer przy Ratuszu .  

1978  

1. Staraniem Naczelnika Miasta Jerzego Gajosa i sekretarza PZPR Adama Grygiela do nowej 
przepompowni zbudowanej przy ul. Żeromskiego, doprowadzono wodę rurociągiem z ujęć w 
Kamieńcu. Później rurociąg przedłużono do zbiornika przy ul. Górniczej. Miasto korzysta z 
tego rurociągu w okresach braku wody z własnych ujęć na zboczu Jawornika.                                      
2. Kosztem likwidacji części starego cmentarza oraz gospodarstwa ogrodniczego 
wybudowano obwodnicę miasta , eliminując dotychczasowy ruch samochodowy  w kierunku 
na Kłodzko przez Rynek i ul.Wojska Polskiego. 

1979  

Gminna OSP otrzymała nowy wóz strażacki "Star 244CBA" ( służył przez 28 lat).  

1980  

Z udziałem ks. biskupa Wincentego Urbana odbyły się 20 X 1980r. w górach uroczystości 
poświęcenia kościółka św. Antoniego, odrestaurowanego przez parafian Mąkolna.  

1981  

1.13 grudnia ogłoszono Stan Wojenny, internowano 2 osoby, Przewodniczącego NSZZ 
"Solidarność" Wiesława Giżę i zastępcę Żdzisława Torzeckiego. Zarządy komisaryczne w 
gminie i zakładach przejęli oficerowie Wojsk Ochrony Pogranicza z Kłodzka. 
2. Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób egzekwowany przez dowódcę miejscowej placówki 
WOP, wykluczał wspólne przebywanie mieszkańców. Sposób na obejście zakazu znaleźli 
tylko narciarze na "Michałówce", stosując system : do 5 osób w kolejce do wyciągu, bez 
ograniczania ilości jeżdżących na stoku .  

1983  

1. W sierpniu SOWI wylało fundamenty pod pierwsze 10 domów, z 24 budowanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową "1 Maja" w Złotym Stoku na nowym osiedlu przy szosie do 
Ząbkowic. Osiedle to połączyło miasto z Kolonią Żeromskiego.  
2. Z inicjatywy zasłużonego społecznika radnego Ludwika Gorczycy przy współudziale 
mieszkańców i Spółdzielni Spożywców wybudowano pierwszy sklep (parterowy) na Kolonii 
Żeromskiego.                                                                                                                                
3. Naczelnikiem miasta został  Tadeusz Karkulowski..                             

1985 

  
1. Nieczynny i stopniowo dewastowany kościół poewangelicki, został przebudowany na halę 
sportową. Korzystali z niej uczniowie obu szkół podstawowych w mieście. Obok kościoła 
zbudowano hotel turystyczny Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
2. 1 lipca parafia pożegnała proboszcza ks. Zygmunta Kozłowskiego. Pełnił on w Złotym 
Stoku posługę pasterską przez 24 lata.  
3. Nowym proboszczem został ks. Adam Matkowski .Dobry duszpasterz i organizator 



spełniał swoją posługę do 1999 roku, kiedy to zastąpił go ksiądz kanonik Krzysztof 
Ambrożej. W okresie tym kościoły parafialne zostały generalnie odnowione. W złotostockim 
kościele NMP wyremontowano: dach, wewnątrz ściany i marmurową posadzkę, 
zainstalowano witraże, i żyrandole .  
 
1986  

 
1. Na okres 2 miesięcy Wojewoda Wałbrzyski mianował Bolesława Czerniawskiego 
Komisarycznym Naczelnikiem miasta .                                                                                                      
2. Powstało Towarzystwo przyjaciół Złotego Stoku z przewodniczącym Tadeuszem Sokalą.                     
3. Naczelnikiem miasta został powołany Stanisław Wysocki. 
 
1987  

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkolnie otrzymała nowy wóz strażacki "Jelcz".  
 
1988  

1. 5 czerwca uroczyście wmurowano kamień węgielny, w wylanym przez SOWI fundamencie 
nowej szkoły przy ul. Chemików. Do rozpoczęcia jej budowy doprowadziły starania 
Społecznego Komitetu, któremu przewodniczył Juliusz Woźniak. W niedokończonej jeszcze 
szkole (bez sali sportowej i 2 z 4 budowanych segmentów) rozpoczęto naukę w 1994 roku. 
Zlikwidowano wówczas istniejące dotychczas szkoły podstawowe nr 1 i nr 2.  
2. Naczelnikiem Miasta i Gminy( burmistrzem), została powołana (do maja 1990r.) pierwsza 
w historii miasta kobieta, nauczycielka Cecylia Jureczek. W tym okresie z Jej inicjatywy i 
zaangażowaniu społeczeństwa społeczeństwa wybudowano: - w stanie surowym nową szkołę 
,- w czynie partyjnym pierwszą w mieście stację benzynową (z udziałem CPN), - oraz 
przystanek PKS z placem parkingowym i zabudowaniami (obecnie bar Apetit)  

1989 

 
1. W grudniu zamknięto funkcjonowanie kina „Podhale”  przeznaczając ten obiekt na 
kawiarnię a ostatecznie na stolarnię.                                                                                                                                                
2. Na linii kolejowej ze Złotego Stoku do Kamieńca zawieszono przewozy pasażerów, a w 
1992 roku także przewozy towarowe. W lipcu 1997 roku powódź zniszczyła most kolejowy 
na Nysie Kłodzkiej, który został pocięty i oddany na złom. Oznaczało to ostateczną 
likwidację tej linii kolejowej po prawie 100 latach jej istnienia.  

 
 

 


