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Wysoki poziom
oświaty w mieście
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Nasze „Złote dzieciaki”
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Niespełna 5 tysięcy uczniów rozpoczęło wakacyjną przerwę w nauce. Cieszą wyniki osiągnięte 
zarówno przez licealistów, gimnazjalistów, jak i uczniów miejskich szkół podstawowych. Teraz pora 
na zasłużony wypoczynek. Jak co roku Miasto współfi nansuje kolonie, półkolonie i obozy dla dzieci.

Zasłużone wakacje

26 czerwca uczniowie otrzymali 
świadectwa ukończenia szkoły, za nimi 
czas wytężonej pracy. Jak ten okres 
przedstawia się w liczbach?

Od kilku lat w zasadzie mówimy tu 
o stałych wartościach, miniony rok nie 
był wyjątkowy pod kątem ilości uczniów 
w szkołach prowadzonych przez magi-
strat. Do szkół podstawowych uczęsz-
czało 3332 uczniów, do gimnazjów 1386 
uczniów, a do III LO - 275. Łącznie więc 
naukę w naszych szkołach pobierały 4993 
młode osoby. 

Część z tej grupy opuściła już mury 
„podstawówek” wcześniej pisząc 
sprawdzian szóstoklasisty. Znamy już
jego wyniki?

Sprawdzian szóstoklasistów to ważny eg-
zamin. Jest bowiem pierwszym z trzech 
egzaminów zewnętrznych, z którymi 
muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie. 
W roku szkolnym 2014/2015 do spraw-
dzianu przystąpiła 463-osobowa grupa 
uczniów. Na ten moment dysponujemy 
wstępnymi opracowaniami wyników te-
gorocznego sprawdzianu, ale pierwsze 
wnioski można już wyciągnąć. Najlepiej – 
i ta tendencja utrzymuje się od kilku lat – 
uczniowie radzą sobie z językami obcymi. 
W części dotyczącej języka angielskie-
go najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 8 (87,0 procent), 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 (83,1 
procent) i uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr 5 (81,5 procent).

A pozostałe przedmioty? Pię-
tą achillesową od zawsze była ma-
tematyka, jak z tym przedmiotem 
poradzili sobie nasi szóstoklasiści?

Średnia w tym zakresie w Bełchatowie 
wynosi 63,7 procent, zaś w powiecie beł-
chatowskim jest to  60,7 procent ogólnej 
liczby punktów możliwych do zdoby-
cia. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 8, którzy zdobyli 
blisko 70 procent punktów możliwych do 
zdobycia. Potem, można powiedzieć „łeb 
w łeb” idą Szkoły Podstawowe nr: 5, 12 
ti 1, których uczniowie uzyskali odpo-
wiednio:  67,6 , 67,2 i 67,0 procent 
punktów możliwych do zdobycia. Z kolei 
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Drodzy Mieszkańcy,

z języka polskiego najlepsi byli uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podsta-
wowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 12 
i Szkoły Podstawowej nr 5. Egzaminy zda-
wali też nasi gimnazjaliści.

Jak poszło starszym uczniom?

Wstępne informacje o wynikach egzami-
nów gimnazjalnych wskazują, że ucznio-
wie klas trzecich miejskich gimnazjów 
uzyskali najlepsze w powiecie bełcha-
towskim wyniki w zakresie języka pol-
skiego, języka angielskiego i to zarówno 
na poziomie podstawowym jak i rozsze-
rzonym oraz języka niemieckiego na po-
ziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane 
przez bełchatowskich gimnazjalistów  
w zakresie historii, przedmiotów przyrod-
niczych i poziomu podstawowego języka 
niemieckiego pozostają na miejscu dru-
gim a w zakresie matematyki  - na miej-
scu trzecim w powiecie bełchatowskim.
Z nieskrywaną satysfakcją mogę powie-
dzieć, że uczniowie naszych szkół radzą 
sobie z egzaminami dobrze. Chcę podkre-
ślić rzecz jeszcze jedną: wysoki poziom 
oświaty w mieście to w ogromnej mierze 
zasługa  grona pedagogicznego pracują-
cego wytrwale i systematycznie przez 
cały rok szkolny. Chciałabym  serdecznie 
podziękować wszystkim nauczycielom 
wykonującym ten niełatwy zawód. 

W tym roku po raz pierwszy prze-

prowadzono rekrutację do przedszkoli 
na nowych zasadach. Było sporo obaw, 
zwłaszcza ze strony rodziców...

Jak to zwykle bywa strach ma wielkie 
oczy. Do miejskich przedszkoli przyjęte 
zostały wszystkie zainteresowane opie-
ką w przedszkolach publicznych dzieci 
z roczników: 2009, 2010 i 2011 oraz 259 
maluchów urodzonych w roku 2012. Łącz-
nie z wychowania przedszkolnego w na-
szych placówkach korzystać będzie 1162 
dzieci. Dla nich zorganizowano czterdzie-
ści osiem oddziałów w przedszkolach pu-
blicznych i jedenaście oddziałów wycho-
wania przedszkolnego w szkołach pod-
stawowych. A to nie wszystko, bo mia-
sto dotuje jeszcze cztery niepubliczne 
przedszkola, w których opieką zostanie 
objętych ponad 200 trzylatków nieprzy-
jętych do przedszkoli publicznych. 

Które – dodajmy - są przez Urząd 
Miasta wspierane…

Każde przedszkole niepubliczne otrzy-
muje od miasta niespotykanie wysoką 
dotację równą 100 procent wydatków 
bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez samo-
rząd pomniejszonych o opłaty rodziców 
za wyżywienie oraz za zajęcia wychowa-
nia przedszkolnego ponad czas bezpłat-
nego wychowania, nauczania i opieki. 
Bez większego błędu można więc powie-

dzieć,  że w przeliczeniu na jedno dziec-
ko, na organizację opieki przedszkolnej 
placówki niepubliczne otrzymują tyle 
samo pieniędzy co przedszkola publiczne 
prowadzone przez Miasto.

Mamy początek lipca. Wakacje 
w pełni, czy Miasto zadbało o letni wy-
poczynek najmłodszych?

Oczywiście, dofi nansowaliśmy orga-
nizację kolonii, półkolonii i obozów. 
W ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi realizowane będą wyjaz-
dy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
do Karwii i Rogowa nad morzem i w wiele 
innych miejsc, które dostarczą najmłod-
szym szeregu wrażeń. Na ten cel Miasto 
przekazało 70 tysięcy złotych, a wsparcie 
uzyskało min.: stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich, bełchatowski „Strzelec”, TPD 
i ZHP. Osobną transzę stanowią pieniądze 
przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej, który realizował będzie 
zajęcia wakacyjne we własnych pomiesz-
czeniach. Ta jednostka otrzymała wspar-
cie w wysokości ponad 40 tysięcy złotych. 
Nie zapominajmy również o bogatej ofer-
cie miejskich placówek kulturalnych – 
zarówno biblioteka, Muzeum jak i MCK 
przygotowały ciekawą ofertę wakacyj-
nych zajęć w ramach cyklu imprez „Lato 
w mieście”.

Dziękuję za rozmowę.

Mamy wakacje, dwumiesięczna  przerwa w nauce przyda się zarówno uczniom jak i na-
uczycielom. Wysoki poziom oświaty w mieście to w ogromnej mierze zasługa grona pe-
dagogicznego pracującego wytrwale i systematycznie przez cały rok szkolny. Serdecznie 
dziękuję wszystkim nauczycielom wykonującym ten niełatwy zawód. Tegoroczne wakacje 
rozpoczęło rockowe spotkanie przy Gigantach Mocy. Było głośno i energetycznie. Emo-
cji nie brakowało i w następnych dniach – święto Miasta, odbywające się tradycyjnie już 
na błoniach przy Muzeum, zgromadziło wielu bełchatowian. Nawet kapryśna pogoda nie 
popsuła humorów; widziałam znakomicie bawiących się młodszych i starszych mieszkań-
ców. Serdecznie dziękuję wszystkim za stworzenie wspaniałej atmosfery, a patronom 
i sponsorom za pomoc i wsparcie przy realizacji święta naszego miasta. Pojawiły się jed-

nak głosy, by Dni Bełchatowa organizować w innym terminie. Może warto się nad tym zastanowić? Od kilku lat pogodę 
w ostatni weekend czerwca psują deszcze, chyba więc większa szansa na zabawę bez opadów będzie w lipcu lub sierpniu... 
To jednak kwestia do zastanowienia na kolejny rok. A już teraz bełchatowianie otrzymali możliwość korzystania z darmowej 
komunikacji miejskiej. Sprawdziłam pierwszego dnia i wnioski są optymistyczne. Jeśli w ślad za zniesieniem opłat pójdzie 
uatrakcyjnienie siatki połączeń, to takie działanie zakończy się sukcesem.  Może uda się odkorkować zatłoczone miasto 
i osiągnąć efekt ekologiczny? Być może pomoże nam w tym przykład chińskiego miasta Huaibei, którego władze gościłam 
w Bełchatowie na początku lipca. To górnicze miasto imponuje nowatorskim podejściem do ochrony środowiska, czego 
dowodem jest pokrycie zielenią aż 40% obszaru tej miejscowości. Chińczykom z kolei spodobały się nasze rozwiązania 
i na pniu „podkupili” nasz pomysł miejskiego sadu. 
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Od 2 czerwca wykonywany był dwudnio-
wy pomiar ciągły imisji sumy merkapta-
nów (to siarkowe odpowiedniki alkoholi, 
są naturalnymi produktami fermentacji) 
oraz dwutygodniowy pomiar ciągły imisji 
amoniaku i siarkowodoru. Badania pro-
wadzono w dziesięciu punktach zloka-
lizowanych zarówno w oczyszczalni jak 
i jej otoczeniu narażonym na negatywne 
oddziaływanie odorowe. 
Badane parametry nie były przypadkowe, 
gdyż to właśnie te trzy wskaźniki stano-
wią główną przyczynę uciążliwości odoro-
wej. Identyczne analizy zostaną przepro-
wadzone również na przełomie sierpnia 
i września.
Od 8 czerwca, podobnie tak jak w po-
przednim roku, na terenie oczyszczalni 
zostały przeprowadzone badania olfak-
tometryczne (badanie powietrza nie pod 
kątem składu lecz wyczuwalnego odoru). 
Wynik pomiaru podany będzie w jednost-
kach odorowych. Wyniki analiz pozwolą 
ustalić aktualne, główne źródła emisji 
odorów oraz określić zakres oddziaływa-
nia złowonnego oczyszczalni na obszar 
miasta i gminy.
Wyżej wymienione badania będą powta-
rzane cyklicznie w celu zgromadzenia 
jak największej ilości informacji na te-
mat rozprzestrzeniania się odorów w za-
leżności od warunków atmosferycznych 
oraz cyklu pracy ciągu technologicznego 
oczyszczalni.

WOD.-KAN.

WOD-KAN w pierwszej poło-
wie czerwca prowadził bada-
nia oddziaływania odorowego 
oczyszczalni.

Badali 
atmosferę

Na początku lipca w Bełchatowie, prezydent Mariola Czechow-
ska gościła przedstawicieli chińskiego miasta Huaibei. Kilkugo-
dzinne spotkanie było okazją do wymiany wspólnych doświad-
czeń na szczeblu lokalnego samorządu.

Made in China

Geneza kontaktów z chińskim miastem 
sięga 2013 roku. Wówczas ambasador RP 
w Chińskiej Republice Ludowej – Tade-
usz Chomicki - zwrócił się do prezyden-
ta Bełchatowa z propozycją nawiązania 
współpracy z Huaibei. W października mi-
nionego roku przedstawiciele obu miast 
spotkali się w Bełchatowie. Wówczas 
władze podpisały list intencyjny w spra-
wie obopólnej współpracy, teraz zaczyna 
się ona  zacieśniać.
Co łączy nasze miasta? Huaibei, podobnie 
jak Bełchatów to energetyczna potęga 
w swoim kraju. Chińskie miasto posiada-
jąc cztery złoża węgla (Suixiao, Suzhou, 
Linhuan i Guoyang), uważane jest za jed-
ną z największych baz energetycznych 
wschodniej części Państwa Środka. Oce-
nia się, że łączne zasoby wysokiej jakości 
węgla w okolicach miasta mogą sięgać 35 
mld ton. Głównymi gałęziami przemysłu 
są: wydobycie węgla, produkcja energii 
elektrycznej, przemysł tekstylny i pro-
dukcja materiałów budowlanych. - Myślę, 
że podobieństwo w zakresie sfery gospo-
darczej może przynieść ciekawą perspek-
tywę wspólnych kontaktów. Trudno w tej 
chwili mówić o konkretach wynikających 
z naszego spotkania, ale już otrzymałam 
zaproszenie do Huaibei na targi. Chińska 
delegacja z kolei ze sporym zaintereso-
waniem przyglądała się naszemu miastu, 

pytała o funkcjonowanie samorządu. Wi-
zyta delegacji wpisuje się w tendencję, 
z którą mamy do czynienia w całej Eu-
ropie od kilku już lat. Chiny to kraj 
z jednej strony bardzo ekspansywny, z dru-
giej daje olbrzymie możliwości, bo wciąż 
poszukuje partnerów i ma ogromne am-
bicje wchodzić na rynki międzynaro-
dowe. Nie widzę żadnych przeszkód by 
i Bełchatów wpisał się w tę tendencję 
i był frontem do Chińczyków, tylko 
taka postawa może przynieść korzyści 
ze współpracy z tamtejszym rynkiem – 
podkreśla Mariola Czechowska. 

Huaibei leży w samym sercu i jest jed-
nocześnie stolicą Strefy Ekonomicznej, 
która skupia dwadzieścia miast średniej 
wielkości, a całkowita liczba tamtejszej 
ludności bliska jest 200 milionom.
Miasto jest doskonale skomunikowane 
– w bliskiej odległości zlokalizowane są 
cztery porty lotnicze oraz główny, chiński 
port głębinowy Lianyungang. Huaibei jest 
również istotnym ogniwem w regionalnej 
sieci transportowej. Leżąc na skrzyżowa-
niu kolei Fujia i Qingfu, łączy na północ, 
kolej Longhai i na wschód kolej Pekin-
-Szanghaj jest główną arterią transportu 
Chin.

mj

Fot. Propozycję współpracy z Huaibei przedstawiła Pani Xiao Chaoying.
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Mówiąc o współpracy pomiędzy Bełchatowem i Csongrádem nie sposób nie odnieść się do histo-
rycznego dziedzictwa łączącego oba kraje i faktów z ich najnowszej historii. Oba Państwa w 1999 
roku wstąpiły do NATO i oba w 2004 stały się członkami Unii Europejskiej. Do tych struktur wniosły 
wartości i bogaty dorobek kulturalny charakteryzujący naród polski i węgierski.

Polsko-węgierska dekada

- My, Polacy z żadnym innym narodem nie mieliśmy tak dobrych re-
lacji na przestrzeni aż tysiąca lat. Dlatego z całą odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że więź łącząca Polskę i Węgry może być traktowa-
na jako pozytywny ewenement w skali całej Europy. Dziś to my, ludzie 
samorządu wkładamy kolejny „kamyczek” do budowy tych relacji. 
Tworząc je na solidnym fundamencie historii i podobieństwie intere-
sów we współczesnym świecie jestem spokojna o kontynuację polsko 
- węgierskiego braterstwa – mówiła podczas jubileuszowego spotkania 
z węgierskimi gośćmi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Symbolicznym zacieśnieniem węgiersko-polskiej współpracy, w 10. 
rocznicę, było zasadzenie dębu. Drzewo na placu Narutowicza posa-
dzili prezydent Mariola Czechowska i burmistrz Bedő Tamás. - Dąb 
jest symbolem trwałości i mocy. Posadziliśmy go na pamiątkę dzie-
sięcioletniej współpracy, ale też z myślą, że będzie on symbolizował 
nasze powiązanie, nasze mocne, wspólne korzenie – mówił burmistrz 
Csongrádu . W sobotni poranek odbył się też wernisaż 
czongrackich artystów. Prace, które będą eksponowane 
w dolnym foyer Gigantów Mocy do 6 sierpnia to przede 
wszystkim rzeźby i płaskorzeźby wykonane w brązie, 
małe grafi ki i obrazy. Dzieła stanowią dorobek artystycz-
ny Fodora Beatrixa oraz Mateya Hunora, a także Lantosa 
Gyorgija i Matea Istvana. 

Umowa o współpracy partnerskiej z węgierskim miastem 
Csongrad została podpisana 26 czerwca 2005 roku w Beł-
chatowie. Współpraca ma charakter przede wszystkim 
kulturalny, oświatowy i gospodarczy. Szczególny nacisk 
został położony na kontakty z mieszkańcami, wymianę 
językową i kulturalną. Pierwszą inicjatywą, podjętą po 
podpisaniu umowy partnerskiej, była organizacja wizyty 
nauczycieli węgierskich w naszym mieście (listopad 2005 
roku). Rewizyta, do której doszło rok później zaowocowa-
ła pierwszym wspólnym projektem - wymianie młodzieży 

pomiędzy Bełchatowem i Csongrádem. W organizację 
corocznych spotkań oprócz  samorządów miejskich, 
angażują się także bełchatowskie świetlice środowisko-
we oraz Fundacja Pana Sandora Tiszy - „Tisza Sercem 
za Dziećmi” z Csongrádu. Oprócz w/w przedsięwzięć, 
przez okres 10 lat współpracy udało się zrealizować 
wiele projektów z różnych dziedzin życia, takich jak 
min.:
- „Urzędnik Administracji w Grupie Wyszehradzkiej – wy-
miana doświadczeń” - inicjatywa organizacji projektu 
zrodziła się z potrzeby pogłębiania wiedzy samorządów 
z państw Grupy Wyszehradzkiej na temat możliwości 
prowadzenia korzystnej współpracy, będącej podstawą 
do wymiany doświadczeń i informacji oraz wykorzysta-
nia tej wiedzy w tworzeniu nowych praktyk i rozwiązań. 
- „Międzynarodowy Jarmark Świąteczny w Bełchatowie” 
– projekt, którego głównym celem była aktywizacja osób 
dotkniętych zjawiskiem marginalizacji w życiu społecz-
nym. W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele 
Csongrádu przygotowali m.in. stoisko promocyjne z pro-
duktami bożonarodzeniowymi, które był prezentowane 
podczas jarmarku.
- „Wyprawa Grupy Wyszehradzkiej” - przedsięwzięcie 
zorganizowane przez Miasto Bełchatów, w którym udział 
wzięły również miasta z pozostałych państw Grupy Wy-
szehradzkiej - Csongrád (Węgry), Považská Bystrica 
(Słowacja) i Pardubice (Czechy), a jego fi nalnym rezul-
tatem było stworzenie folderu promującego atrakcje 
turystyczne w/w miast. 
Ponadto rokrocznie reprezentanci obydwu miast spoty-
kają się w trakcie obchodów świąt miast - Dni Bełchato-
wa oraz Festiwalu Chleba i Wina w Csongrádzie. 

mj
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Pojawiła się szansa na modernizację sieci ciepłowniczej w kolejnych rejonach Bełchatowa. Będzie 
to możliwe dzięki wnioskowi, który PEC Bełchatów złożył do NFOŚiGW w Warszawie. Dodatkowa 
dotacja może wynieść nawet 4,5 mln zł.

Dodatkowe 4,5 mln zł unijnej dotacji dla PEC 
na modernizację systemu ciepłowniczego

Dzięki możliwości zwiększenia dofi nanso-
wania z UE oraz wykorzystaniu oszczęd-
ności poprzetargowych z poprzednich 
lat,  Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Bełchatowie rozszerzyło zakres 
projektu o dodatkowe 13 zadań. Reali-
zacja inwestycji pozwoli na poprawę 
stanu technicznego sieci, dzięki czemu 
zostaną zmniejszone straty przesyłu oraz 
ryzyko powstawania awarii w przyszłości. 
Niestety warunki kontraktu z NFOŚiGW 
nie przewidują możliwości przeznacze-
nia dotacji na rozbudowę sieci i przyłą-
czanie nowych Odbiorców. Pomimo braku 
formalnej decyzji o przyznaniu dodat-
kowej dotacji, PEC rozpoczął już prace 

Fot. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Dolnośląskim.

budowlane. Obecnie zakończono przebu-
dowę sieci ciepłowniczej na ul. Kaczkow-
skiego. Trwają prace na osiedlu Dolnoślą-
skim w rejonie bl. 215. Oprócz przebudo-
wy sieci przewidziano również wymianę 
węzłów w tym rejonie.

W najbliższym czasie planowany jest 
remont izolacji napowietrznej sieci ciepl-
nej na odcinku od ronda przy os. Bin-
ków do ul. Przemysłowej oraz w rejonie 
Grocholic i Rogowca.

Zaplanowano również wymianę węzłów 
w budynkach użyteczności publicznej:
Przedszkole nr 1 (ul. 1-go Maja 4a), 
Publiczne Gimnazjum nr 3 - część spor-

towa (ul. Edwardów 5), Przedszkole 
nr 6 (ul. Budryka 12), SP nr 13 (ul. Słowac-
kiego 8), Gwarek os. Dolnośląskie 204 B), 
PGM (ul. Czyżewskiego 7), Przypominamy, 
że w ramach projektu, realizowanego 
od 2010 r., PEC Bełchatów zmodernizuje 
26 km sieci oraz 81 węzłów cieplnych. 
Całkowita wartość projektu to ponad 
33 mln  zł, kwota współfi nansowana przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko wyniesie ok. 24 mln zł.
Termin zakończenia projektu zaplanowa-
no na jesień 2015 r.

PEC

www.belchatow.pl
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Dodatek mieszkaniowy to dofi nansowanie do kosztów mieszkaniowych, które Urząd Miasta Bełcha-
towa udziela mieszkańcom o najniższych dochodach. Takie wsparcie przyznaje na okres 6 miesięcy 
prezydent miasta - w drodze decyzji administracyjnej. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. 

Dodatek mieszkaniowy
 - pomoc fi nansowa dla mieszkańców

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest 
od kilku kryteriów:

- powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

- dochodów,

- ilości osób w gospodarstwie,

- poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom 
lub rodzinom, które spełniają łącznie kilka kryteriów:

1. Kryterium powierzchni mieszkania – powierzchnie nie są większe niż:

- dla 1 osoby od 35,00 m² - 45,50 m²

- dla 2 osób   od 40,00 m² - 52,00 m²

- dla 3 osób   od 45,00 m² - 58,50 m²

- dla 4 osób   od 55,00 m² - 71,50 m²

- dla 5 osób   od 65,00 m² - 84,50 m²

- dla 6 osób   od 70,00 m² - 91,50 m²

Osoby lub rodziny spełniające ww. kryteria, składają do 20 każdego miesiąca w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w Wydziale Spraw 
Lokalowych pokój nr 103 lub 105 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach za okres trzech 
pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do wglądu) wszystkich zamieszkujących i wspólnie gospodarujących 
w lokalu osób pełnoletnich. Przy złożeniu wniosku wymagane jest również okazanie się zaświadczeniem o dochodach.

PGM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom 
lub rodzinom, które spełniają łącznie kilka kryteriów:

1. Kryterium powierzchni mieszkania – powierzchnie nie są większe niż:

- dla 1 osoby od 35,00 m² - 45,50 m²

- dla 2 osób   od 40,00 m² - 52,00 m²

- dla 3 osób   od 45,00 m² - 58,50 m²

- dla 4 osób   od 55,00 m² - 71,50 m²

- dla 5 osób   od 65,00 m² - 84,50 m²

- dla 6 osób   od 70,00 m² - 91,50 m²
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W przypadku, kiedy liczba mieszkańców jest wyższa, to o każdą kolejną 
osobę zwiększamy powierzchnię mieszkania o 5 m². Natomiast, gdy 
w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku 
inwalidzkim bądź wymagająca oddzielnego pomieszczenia, normatywna 
powierzchnia powiększa się o 15 m². 

2. Kryterium dochodu na jednego członka ro-
dziny – średni miesięczny dochód brutto nie 
przekracza:
w jednoosobowym gospodarstwie domowym 
dochód brutto nie przekracza w 2015 roku 
175% najniższej emerytury tj. 1540,79 zł. 
w gospodarstwie wieloosobowym dochód 
brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 
125% najniższej emerytury tj. 1100,56 zł. 

Dochodem są wszelkie przychody po odlicze-
niu kosztów ich uzyskania, składek na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe oraz choro-
bowe. 

3. Posiadają tytuł prawny do lokalu (np.: 
umowa najmu, akt własności lokalu) lub zaj-
mują lokal bez tytułu prawnego, oczekując 
na przysługujący im lokal socjalny zgodnie 
z orzeczeniem sądu w sprawie opróżnienia 
lokalu zajmowanego.
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XXXVI Dni Bełchatowa - fotorelacja

Dziękujemy sponsorom i partnerom

www.belchatow.pl
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Foto

Luxtorpeda, Margaret, Bracia, Zbigniew 
Wodecki, Czadoman... Liczba  gwiazd ja-
kie odwiedziły Bełchatów w ostatni week-
end czerwca  sprostała muzycznym arty-
stycznym oczekiwaniom bełchatowian, 
a ich propozycje muzyczne na długo zapad-
ną mieszkańcom w pamięć. A ci mogli nie 
tylko bawić się podczas scenicznych po-
pisów swoich idoli, ale także „upolować” 
autograf czy wykonać sobie wspólną fotogra-
fi ę. Emocji podczas XXXVI Dni Bełchatowa 
z pewnością nie brakowało, a sama impre-
za „żyła” jeszcze długo po zejściu ze sceny 
ostatniego artysty. Zdjęcia udostępnione na 
portalach społecznościowych biją rekordy 
popularności. My też zapraszamy na nasz 
ofi cjalny, miejski profi l na facebooku, gdzie 
znajdziecie pełną fotorelację.
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Doskonały występ młodych Bełchatowian w fi nale czwartków w Łodzi. Młodzi zawodnicy wrócili 
z dwoma złotymi medalami oraz jednym srebrnym. Jest to najlepszy występ Bełchatowian w historii 
ogólnopolskich fi nałów lekkoatletycznych.

Złote dzieciaki!
W fi nale wzięło udział osiemnastu 
uczniów szkół podstawowych z Bełcha-
towa, rywalizowali oni z rówieśnikami 
z całej Polski w trzech kategoriach wieko-
wych ( 2004, 2003, 2002).
Głównymi bohaterami tej edycji byli wła-
śnie nasi zawodnicy. Szczególne ukłony 
należą się dwóm lekkoatletom: Adamo-
wi Patrzykowi i Filipowi Chroście. Adam 
został mistrzem skoku w dal chłopców 
klas szóstych, dodatkowo jako pierwszy 
z Bełchatowa obronił tytuł mistrzowski 
z poprzedniego roku (wówczas został 
mistrzem w klasach V). Adam uzyskał 
fantastyczny wynik w fi nale 6,00m i jest 
to jego nowy rekord życiowy (w elimina-
cjach uzyskał 5,80m).
Z kolei Filip Chrosta wygrał bieg na dy-
stansie 60m w kategorii chłopców z klas 
VI. Uzyskał fantastyczny rezultat w eli-
minacjach – 7,45s, a w fi nale „wybiegał” 
7,53s tym samym poprawił 21-letni re-
kord Polski na tym dystansie w tej kate-
gorii wiekowej (poprzedni rekord wynosił 
7,55s)! Uznany został najlepszym sprinte-
rem w Polsce otrzymując Puchar Prezesa 
Polsatu.
Odkryciem mistrzostw został piątokla-
sista ze szkoły nr 1 w Bełchatowie Igor 
Kalita. Igor został wicemistrzem w biegu 
na 60m, poprawiając co bieg swój rekord 
życiowy. W eliminacjach 8,50s, w półfi na-
le 8,38s,  a w fi nale 8,35s.
Cała trójka trenuje w Bełchatowskim Klu-
bie Lekkoatletycznym pod okiem Trenera 
Łukasza Mantyka.
Bardzo dobrze spisały się również Maja 
Matyśkiewicz oraz Klaudia Siwiaszczyk. 
Maja biegła na dystansie 300m w katego-
rii klas IV. Uzyskała bardzo dobry wynik, 
w eliminacjach 48,68s, drugiego  dnia 
w fi nale jeszcze go poprawiła na 48,54s. 
Klaudia, również czwartoklasistka biegła 
na dystansie 60m awansując do półfi na-
łu uzyskując 8,95s, a w półfi nale zajęła 
dziesiątą lokatę z wynikiem 8,99s. 

mj

Wszystkie wyniki bełchatowskich sportowców:

1 miejsce - Filip Chrosta 60m (2002) el. 7,45 - Finał 7,53s (rekord Polski!!)

1 miejsce - Adam Patrzyk skok w dal (2002) el. 5,80m - Finał 6,00m

2 miejsce - Igor Kalita 60m (2003) el. 8,38 - Finał 8,35

5 miejsce - Maja Matyśkiewicz 300m (2004) el. 48,68 - fi nał 48,54s

10 miejsce - Klaudia Siwiaszczyk 60m (2004) el. 8,95s - półfi nał 8,99s

16 miejsce - Piotr Kaczmarczyk 60m (2004) 9,03s

18 miejsce - Piotr Tomski 60m (2004) 9,16s

22 miejsce - Justyna Woźnicka 60m (2002) 8,75s

25 miejsce - Daria Matusiak 600m (2004) 2:06,25

25 miejsce - Zuzanna Kocha 600m (2003) 1:59,87

25 miejsce - Kacper Kaczmarczyk 60m (2002) 8,40s

28 miejsce - Jarosław Trzeboński skok wzwyż (2003) 115cm

29 miejsce - Julia Walczak skok w dal (2004) 3,50m

31 miejsce - Katarzyna Dudek 60m (2003) 9,10s

45 miejsce - Grzybek Mikołaj 1000m (2004) 3:50,07

48 miejsce - Aniela Lis 300m (2002) 49,91s

51 miejsce - Wioletta Bartodziej 300m (2002) 50,18s

68 miejsce - Aleksandra Dawidziak 600m (2002) 2:05,52

Na kilka dni przed łódzkim występem na ogólnopolskim fi nale Czwartków Lekkoatletycznych młodzi spor-
towcy odebrali gratulacje, statuetki i dyplomy z rąk władz miasta. Na zdjęciu: Mistrz Polski, Adam Patrzyk.

www.belchatow.pl
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„WOD.-KAN.” ma
maskotkę

Spółka „WOD.-KAN.” była inicjatorem 
konkursu na „Projekt grafi czny i nazwę 
promocyjnej maskotki fi rmowej”. Ogło-
szenie werdyktu jury i wręczenie nagród 
zorganizowano na scenie plenerowej 
Miejskiego Centrum Kultury. Zwycięzcą 
konkursu, z projektem maskotki o na-
zwie „Kapek” został Igor Jaśki (kl. IV, SP 
9).  Drugie miejsce przypadło w udziale 
Aleksandrze Woszczyk (kl. V, SP 8), a trze-
cie Patrycji Woszczyk (kl. IV SP 8). Jury 
przyznało także wyróżnienia dla prac: 
Jakuba Wojewody (kl. IV SP nr 9) i Zuzanny 
Kaczmarek (kl. IV SP 5). 

Konkurs był skierowany do uczniów klas IV 
– VI szkół podstawowych. Łącznie nadesła-
no sześćdziesiąt prac. Dziękujemy uczest-
nikom, laureatom gratulujemy, a wszyst-
kich zapraszamy do udziału w kolejnych 
konkursach organizowanych przez Spółkę 
„WOD-KAN.”

WOD.-KAN.

Jest wyjątkowo agresywny i  niezwykle trudny do zwalczenia. Powoduje degra-
dację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. W dodatku sok 
ze świeżych roślin wywołuje zmiany skórne. Barszcz Sosnowskiego produkuje sok 
z zawartością toksycznych substancji. Wystarczy, że nieopatrznie przedostaną się 
na skórę, jeśli będzie ona  wilgotna skóra i wystawiona na ekspozycję słońca może 
dojść do oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. 
W czasie upałów toksyczne związki barszczu Sosnowskiego mogą wydostawać się 
z rośliny również w postaci lotnej. Związki mogą powodować obrażenia dróg odde-
chowych, wymioty, bóle głowy, nudności. W szczególnych przypadkach mogą pro-
wadzić do uszkodzenia wzroku. Roślina jest niebezpieczna również dla zwierząt, 
u których może powodować poparzenia, podrażnienie przewodu pokarmowego,
a nawet krwotok wewnętrzny.
W Bełchatowie obecność barszczu Sosnowskiego stwierdzono dotychczas w ob-
rębie kilku działek przy ulicy Grabowej. - Zainterweniowaliśmy od razu. Teren 
najpierw został dwukrotnie wykoszony mechanicznie, później służby jeszcze do-
kładniej, wokół drzew dokonały podkoszenia. Po tych zabiegach można było doko-
nać punktowych oprysków. Tylko działanie środkiem chemicznym bezpośrednio na 
roślinę może dać jakikolwiek rezultat – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent 
Bełchatowa. Pierwsze opryski wykonano 20 czerwca. Zabieg, zarówno koszenia jak 
i oprysków trzeba powtarzać i to kilkukrotnie,  -tylko regularne działanie może 
zlikwidować roślinę, ale to proces żmudny i może trwać tygodniami, a nawet 
miesiącami – dodaje prezydent.

Obecność roślin porastających pobocza dróg, brzegi rzek, czy obrzeża łąk i pól 
należy zgłosić do właściwego dla danej lokalizacji urzędu gminy lub miasta. 
Nie należy usuwać rośliny we własnym zakresie!

mj

Uwaga na barszcz 
Sosnowskiego!
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28 czerwca miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt zorganizowało Dzień Otwartych Drzwi. 
Mimo niesprzyjającej pogody do Zdzieszulic wybrało się wielu bełchatowian, co zaowocowało 
znalezieniem nowego domu dla 17 psów i kotów. 

Szczęśliwa siedemnastka
Dzień Otwartych Drzwi to okazja do poznania pracy schroniska 
„od kuchni”. Personel placówki służy pomocą, odpowiada 
na pytania, a przede wszystkim podpowiada jak radzić 
sobie z wychowaniem nowego pupila. Codzienna pielęgna-
cja, tresura czy właściwe karmienie wymagają przecież sporej 
wiedzy. Tegoroczną akcję zorganizowano pod hasłem „PSY-
garnij PSYjaciela”; na takie zaproszenie bełchatowianie 
zareagowali z entuzjazmem. - Przyszedłem tu dzisiaj z tatą 
i siostrą – opowiadał 10-letni Mikołaj – Nie możemy teraz wybrać 
żadnego pieska, bo zaczynają się wakacje i wkrótce wyjedziemy 
nad morze. Ale po powrocie na pewno pojawimy się tu znowu. 
Podobał mi się taki rudy kundelek, może będzie na mnie czekał? 
Niewykluczone, bo na nowy dom oczekuje wciąż 185 psiaków 
i 16 kociaków. Do 4 lipca zwierzęta adoptować można było 
za złotówkę, po tym terminie adopcja kosztuje 50 złotych. 
- To symboliczna cena, jaka częściowo rekompensuje koszt 
badań lekarskich, sterylizacji i szczepień każdego psa i kota – mówi 
prezes SANIKOMU, Miłosz Rudnicki,  nadzorujący pracę schroni-
ska – Proszę pamiętać też, że zwierzęta wydawane są jedynie 
osobom pełnoletnim, a nowi właściciele powinni wcześniej zadbać 
o  smycz i obrożę dla swoich czworonogów. Przypomina-
my, że schronisko odwiedzać można od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 - 17:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

Sanikom

www.belchatow.pl
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Kalendarz imprez kulturalnych – lipiec 2015
27 czerwca – 6 sierpnia
Wystawa prac artystów z węgierskiego 
miasta Csongrád zorganizowana z okazji 
10 – lecia współpracy partnerskiej z mia-
stem Bełchatów. Rzeźby, obrazy i grafi ki 
podziwiać można w dolnym foyer MCK 
PGE Giganty Mocy.

2 lipca – 31 sierpnia
„Szkicownik” - wystawa prac malarskich 
Alicji Galewskiej. Obrazy wykonane za 
pomocą różnych technik udostępnione są 
w kawiarni „Caffe Elite” znajdującej się 
w budynku Miejskiego Centrum Kultury.

7 – 9 oraz 14 – 16 lipca
„Quilling dla początkujących” - zajęcia 
dla młodzieży organizowane przez Miej-
ską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (ul. 
Kościuszki 9). Warsztaty odbędą się w go-
dzinach 11:00 – 13:00.

7 – 31 lipca
Muzeum Regionalne zaprasza na akcję 
„Spacerkiem po Bełchatowie”. W trakcie 
pieszej wycieczki uczestnicy zapoznają 
się z wybranymi zagadnieniami z historii 
miasta, ilustrowanymi przykładami beł-
chatowskiej architektury. W tym samym 
terminie odbędą się warsztaty pn. „Wa-
kacyjne zabawy z wiatrem i ze sznur-
kiem”. Podczas zajęć uczestnicy wyko-
nają własnoręcznie latawiec, wiatraczek 
i „furczkę”.

13 – 17 lipca
Warsztaty teatralne dla młodzieży w wie-
ku 13-19 lat. Zajęcia, które odbywać się 
będą w godzinach 10:00 – 18:00 w sali te-
atralno – widowiskowej MCK PGE Giganty 
Mocy pozwolą uczestnikom na aktywne 
działania sceniczne angażujące ciało, 
umysł, emocje, wyobraźnię, doświad-
czenie oraz temperament.  Warsztaty 
są bezpłatne.

10 i 17 lipca
Filia nr 3 Miejskiej i Powiatowej Bi-

blioteki Publicznej znajdująca się przy 
ul. Okrzei 45 zaprasza dzieci w wieku 
6 – 10 lat na „Językowe podróże po Eu-
ropie”. Pierwsze spotkanie upłynie pod 
hasłem „Angielski Last Minute”. Podczas 
kolejnych zajęć motywem przewodnim 
będzie język niemiecki. Warsztaty odbę-
dą się w godzinach 17:00 – 18:00.

14 – 16 lipca
„Mali detektywi” - warsztaty krymi-
nalistyczne dla dzieci w wieku 7-11 
lat. Podczas zajęć dzieci zapoznają się 
z podstawowymi dziedzinami krymina-
listyki. Będą mogły m.in. zebrać odbitki 
linii papilarnych, ust i małżowin usznych, 
rozszyfrować zakodowany tekst, samo-
dzielnie wykonać portret pamięciowy 
podejrzanego. Wśród atrakcji znajdzie 
się również możliwość zebrania i prze-
analizowania mikrośladów oraz wyprodu-
kowanie sztucznej krwi. Zajęcia odbywać 
się będą w godzinach 10:00 – 12:00 w sali 
warsztatowej MCK PGE Giganty Mocy. 
Koszt udziału w warsztatach to 30 zł.

14 – 31 lipca
Letnia podróż historyczna szlakiem 
umocnień wojskowych okolic Bełchato-
wa to kolejna wakacyjna propozycja Mu-
zeum Regionalnego. Zajęcia prowadzone 
przez Łukasza Politańskiego zostały prze-
widziane jako lekcja w terenie. Ich re-
alizacja uzależniona jest od zapewnienia 
transportu przez zainteresowaną grupę. 
Lekcja dotyczy zmagań, jakie podjęły 
wybrane jednostki Wojska Polskiego pod-
czas kampanii polskiej 1939 r. w okoli-
cach Bełchatowa. 

16 – 18 lipca
„Jurajska przygoda” - warsztaty paleon-
tologiczne dla dzieci w wieku 7-11 lat. 
W planie zajęć są m.in.: zwiedzanie Eks-
pozycji PGE Giganty Mocy, zapoznanie się 
ze specyfi ką pracy paleontologa i geologa 
oraz wykonanie własnej skamieniałości 
z odlewu gipsowego. Warsztaty odby-

wać się będą godzinach 10:00 – 13:00 
w sali teatralnej Miejskiego Centrum 
Kultury. Opłata za udział w zajęciach 
wynosi 50 zł.

17 lipca
Wszystkich miłośników czytelnictwa za-
praszamy do Filii nr 1 Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej znajdującej 
się w Grocholicach na kiermasz taniej 
książki. Zakupów będzie można dokonać 
w godzinach 10:00 – 18:00.

18 lipca
Biblioteczna Filia nr 3 (ul. Okrzei 45) 
będzie organizatorem głośnego czytania 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” (16:00 – 17:00).

20 – 22 lipca
Warsztaty fi lmowe dla dzieci w wie-
ku 7 – 10 lat. Zajęcia odbywać się będą 
w godzinach 10:00 – 13:00 w sali teatral-
nej Miejskiego Centrum Kultury. Koszt 
udziału w warsztatach to 30 zł.

21 – 23 i 28 – 30 lipca
Warsztaty „ Cuda z papieru” - Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna znajdu-
jąca się przy ul. Kościuszki 9, Dział dla 
dorosłych (11:00 – 13:00).

22 lipca – 13 sierpnia
„NIE DO ŚMIECHU” - wystawa rysunku sa-
tyrycznego autorstwa karykaturzysty Sła-
womira Łuczyńskiego. Prace wystawione 
zostaną w galerii Miejskiego Centrum 
Kultury. Wernisaż odbędzie się 22 lipca o 
godzinie 18:00.

1 – 31 lipca
Zapraszamy do zwiedzania Ekspozycji 
PGE Giganty Mocy – od wtorku do piątku 
w godzinach 9:00 – 18:00 oraz w soboty 
i niedziele w godzinach 11:00 – 19:00.
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To już po raz piąty środowisko fotografi czne Bełchatowskiego Towarzystwa Fotografi cznego 
i zaprzyjaźnieni z nimi fotografi cy z kilku europejskich krajów wspólnie pracowali w naszym mieście!

Twórczo i międzynarodowo
Międzynarodowe Warsztaty Fotografi czne ENERGIA, 
którym patronuje między innymi prezes PGE i pre-
zydent Bełchatowa, cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem nie tylko w Polsce, ale również poza gra-
nicami kraju i tak jest od kilku już lat. - To właśnie 
w Bełchatowie rodzi się energia, ale nie tylko ta, 
którą mamy w gniazdku, ale również ta fotografi cz-
na. To wszystko dzieje się przy udziale ponad sześć-
dziesięciu fotografi ków z Belgii, Bułgarii, Czech, Li-
twy, Niemiec, Słowacji i Polski.  To trzy dni ciężkiej 
pracy fotografi cznej w dzień i wieczorne przeglądy 
naszych prac – zdradza kulisy „ENERGII” Andrzej 
Juchniewicz, prezes BTF – u.  
Pierwszego dnia artystycznej pracy, w piątek 
fotografowano między innymi w Osadzie Dwa Młyny, 
gdzie dominowała fotografi a plenerowa, a w prze-
pięknych wnętrzach młyna fotografi a aktu.  W studio 
pracowano nad fotografi ą portretową. Część grupy 
o wschodzie i zachodzie słońca uwieczniała na swo-
ich stopklatkach konie. Pomimo napiętego planu 

pracy, członkowie BTF – u zdołali jeszcze zorganizować pokaz możli-
wości drona, który trafi ł do fotografi ków kilka tygodni temu. Sobota 
będąca dniem wyjazdowym dała możliwość pracy w skansenie, bun-
krach, kopalni piasku - to wszystko w okolicach Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Na przysłowiowy „deser” do zdjęć pozowali motocykliści 
z Yamaha KLUB WRS OG. 
Ostatni dzień warsztatów, niedziela, to połączenie kilku dzie-
dzin sztuki – fotografi i, bodypaintingu i… sztuki walki. Misternie 
pomalowane modelki przeistoczyły się w kobietę – brzozę i kobietę 
– jaszczurkę. Z kolei  niemiecki uczestnik warsztatów posiadający 
czarny pas w Taekwondo pozował przed obiektywami dając pokaz 
tej dalekowschodniej sztuki walki. 

Podczas warsztatów odbył się też wernisaż dwóch wystaw - MG Foto 
z Myślenic w PGE Giganty Mocy  i Jany Ivanovej z Bułgarii w Muzeum 
Regionalnym.

mj
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Zagadkowa obecność prarodziców rodzaju ludzkiego w znaku herbowym Bełchatowa cieka-
wi i zastanawia. Poszukiwanie sensownego wyjaśnienia tej rozbudzającej wyobraźnię tajemnicy 
nie jest łatwe, wymaga sporo cierpliwości i wcale nie gwarantuje ostatecznego sukcesu. Niemniej, 
do prawdy o bełchatowskim herbie postaramy się zbliżyć tak bardzo, jak to tylko możliwe.

NOWA EWA I GARNCARZE. 
REFLEKSJI O MIEJSKIM HERBIE CZĘŚĆ 3
Wiemy już, że Adam i Ewa pojawili się 
na najstarszej pieczęci Bełchatowa mniej 
więcej w połowie XVIII wieku. Stam-
tąd trafi li następnie na herbową tarczę, 
co formalnie usankcjonowała Rada Miej-
ska tuż przed wybuchem II wojny świato-
wej. Zatem rozwiązanie zagadki genezy 
pieczęci byłoby również rozwiązaniem 
zagadki herbu. Spróbujmy! O wyobraże-
niach napieczętnych używanych przez 
miasta decydował ofi cjalnie ten, kto przy-
znawał im miejskie prawa, w czasach sta-
ropolskich król. Rzadko lub prawie nigdy 
takiej decyzji nie podejmował jednak 
z własnej inicjatywy, akceptował raczej 
inspirację płynącą ze strony samych zain-
teresowanych, czyli najczęściej poseso-
rów miejscowości aspirujących do miana 
wspólnot miejskich. Grono to tworzyli 
niemal wyłącznie szlachetnie urodzeni 
bądź instytucje kościelne, czego najlep-
szym przykładem są Grocholice, przez 
wieki część rozległych dóbr arcybiskupów 
gnieźnieńskich. Bełchatów w XVIII wieku 
pozostawał w posiadaniu znanej i wpły-
wowej w regionie rodziny Rychłowskich 
herbu Nałęcz, która z tej niewielkiej zra-
zu wioski postanowiła uczynić miejskie 
centrum swego dominium. Rychłowskich 
nazwać można z powodzeniem ojcami 
Bełchatowa jako miasta. Albowiem nie 
tylko wystarali się u króla Augusta III 
o dokument lokacyjny, ale także poczęli 
zmieniać jego oblicze, m.in. budując kla-
sycystyczny dwór oraz murowany kościół, 
obiekty posiadające dziś rangę wręcz 
symboliczną, nadal użytkowane i nadal 
rozpoznawane przez wszystkich bodaj 
mieszkańców. Nasuwa się zatem uza-
sadnione przypuszczenie, że to właśnie 
posesorzy dóbr bełchatowskich, a kon-
kretnie Stanisław Rychłowski, względnie 
jego syn Franciszek, wymyślili lub przy-
najmniej zaakceptowali unikatowy znak 
z Adamem i Ewą. Hipotezę tą, niestety 
niemożliwą do bezpośredniej weryfi kacji 
w historycznych źródłach, zdaje się po-
twierdzać wyjątkowa pobożność rodziny, 

oddanej kultowi Matki Bożej. W czasie 
fi nansowej przez wspomnianego wyżej 
Franciszka Rychłowskiego budowy wie-
ży kościoła (pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny – warto to pod-
kreślić) miało nawet dochodzić do cudow-
nych interwencji Bogarodzicy, ratującej 
zagrożone życie budowniczych. A prze-
cież w teologii katolickiej Maryja bywa 
nazywana nową Ewą, Jezus zaś nowym 
Adamem! Czy mogłaby być to inspiracja 
dla Rychłowskich? Na pewno tak! Scena 
kuszenia była w epoce nowożytnej znana
w całej Europie i wykorzystywana 
w sztuce przez artystów najwyższej mia-
ry. Niektórzy zwracają dodatkowo uwa-
gę na aspekt nieco bardziej praktyczny. 
Bełchatów zamieszkiwali niegdyś przed-
stawiciele różnych nacji, religii i wyznań, 
ale rajski motyw wywiedziony z Księgi 
Rodzaju znany był wszystkim: tak samo 
katolikom, jak protestantom i Żydom, 
wszyscy bowiem uznają Stary Testament 
za księgi objawione przez Boga. Co praw-
da, ta wieloetniczność Bełchatowa stała 
się najlepiej widoczna dopiero w wieku 
XIX i później w okresie międzywojen-
nym, niemniej to właśnie w czasach sta-
ropolskich należy szukać jej pierwszych 
śladów. Zatem dwa aspekty – religijny 
oraz narodowościowy – mogły skłonić Ry-
chłowskich (lub kogoś z ich najbliższego 
otoczenia) do wyboru motywu z Adamem 
i Ewą jako symbolu wyróżniającego Beł-
chatów i służącego do uwierzytelniania 
opuszczających kancelarię miejską do-
kumentów. Motyw ten – przypomnijmy 
raz jeszcze – trafi ł bowiem najpierw 
na używaną przez władze miasta pieczęć, 
ufundowaną, jak wiele na to wskazuje, 
przez możnych posesorów. Choć zebrane 
poszlaki zdają się układać w przekonują-
cą całość, nadużyciem byłoby stwierdzić, 
że odkryliśmy prawdę. Nie możemy być 
pewni, że właściciele Bełchatowa wybrali 
dlań wyobrażenie napieczętne, możemy 
uznać jedynie to rozwiązanie za prawdo-
podobne. Tym bardziej, że istnieje jesz-

cze jedna, wielce interesująca hipoteza 
dotycząca początków bełchatowskiego 
herbu. Hipoteza ta abstrahuje od po-
bożności i pomysłowości Rychłowskich, 
kieruje za to naszą uwagę ku sąsiednim 
Grocholicom (dziś, jak wiemy, stanowią 
one część miasta). W tej dużo starszej 
niż Bełchatów miejscowości funkcjono-
wał silny, przynajmniej w wymiarze lo-
kalnym, ośrodek garncarski. A symbolem 
używanym dość powszechnie przez cechy 
garncarzy, zwanych niegdyś również ka-
fl arzami (po łacinie: fi guli), były – i to 
co najmniej od XVI w. – postacie Adama 
i Ewy wraz z rajskim drzewem i owinię-
tym wokół jego pnia wężem! Dlaczego 
właśnie Adam i Ewa? Wyjaśnia to wyjątek 
ze staropolskiego dokumentu: „z tej-
że materji Bóg człeka sposobił, z której 
garncarz piec działa i garnce wyrobił”. 
Chodzi oczywiście o glinę, z której ule-
piony został pierwszy człowiek i która 
służyła garncarzom-kafl arzom jako pod-
stawowy materiał produkcyjny. Czy za-
tem to rzemieślnikom z Grocholic Bełcha-
tów zawdzięcza swój herb? Stare podania 
dodają temu przypuszczeniu pikanterii: 
herb z Adamem i Ewą miał zostać miano-
wicie „przepity do bełchatowian” przez 
burmistrza Grocholic! Tym humorystycz-
nym akcentem, trudno powiedzieć na ile 
wiarygodnym, kończymy nasze refl eksje 
o bełchatowskim herbie, który nadal musi 
pozostać dla nas zagadką i do którego hi-
storii może jeszcze kiedyś na tych łamach 
powrócimy. Jeśli Czytelnik czuje pewien 
niedosyt, a bylibyśmy bardzo szczęśli-
wi gdyby tak właśnie było, zachęcamy 
do lektury fachowego artykułu Marka 
Adamczewskiego i Andrzeja Kupskie-
go pt. Ada i Ewa w raju, czyli o herbie 
miejskim Bełchatowa w latach 1737-1997, 
który stanowi część publikacji Bełchatów. 
Szkice z dziejów miasta, wydanej pod re-
dakcją Dariusza Roguta w roku 2005. Za-
praszamy również do kolejnego spotkania 
z historią za miesiąc.

AK
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