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Coraz mniej czasu,
by oddać głos na
Sportowca Roku

Pobiliśmy rekord Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy! Str. 22-23

STR. 31

STUDNIÓWEK CZAS

Udusili 83letnią babcię
ręcznikiem.
Jaka będzie
dla nich kara?
a STR. 6

W suszarni
osadów był
pożar, latem
będzie ...
śmierdzieć
a STR. 7

FOT. GRZEGORZ MALISZEWSKI

b Tegoroczny maraton
studniówki już wystartował.
Uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
nie schodzili z parkietu
do białego rana STR. 16-17

Przedsiębiorcy z W. Polskiego
złorzeczą na zakład energetyczny, bo wyłącza im prąd

a STR. 3

Czy bełchatowski komornik
złamał prawo w związku z interwencją u rodziny pod Otwockiem?
Sprawę wyjaśnia sąd Str. 4-5

REKLAMA

Wielki bój
o miejsce
w radzie
a STR. 11
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IMPREZOWO

Młodzi artyści opanowali MCK
A Fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy”

A Swoje dzieła na wernisażu publiczności

przyznała stypendia dla zdolnych dzieci

pokazali młodzi artyści z „Pracowni 54”

W skrócie

BEŁCHATÓW

Gwiazdy „Kochają
na kredyt” w MCK

Bełchatów

b Stypendia otrzymały Anna (z lewej) i Maria Janiszewskie
cia były prowadzone w dwóch
grupach
warsztatowych.
W każdej z nich pierwszymi
miejscami nagrodzono: Laurę
Buresz i Amelię Chojnicką. Drugie miejsce przyznano Natalii
Wojciechowskiej (pierwsza grupa warsztatowa) oraz Amelii
Wiktorowskiej i Miłoszowi

się wiary we własne, plastyczne możliwości oraz otwarcia
na świat wyobraźni.
Podczas wernisażu nagrodzono uczestników i laureatów
powakacyjnej wystawy warsztatów plastycznych organizowanych przez Fundację „Wyciągamy Dzieci z Bramy”. Zaję-

Bełchatów
Dla zakochanych i dla singli,
dla młodzieży i seniorów. Każdy odnajdzie się w klimatach
koncertu Katarzyny Groniec.
Artystka zaśpiewa 14 lutego

FOT.MCK BEŁCHATÓW

Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl

Bełchatów
Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl
Kolejne laury zdobył bełchatowski zespół A’Vista. Tym razem
młodym wokalistkom udało się
zdobyć drugie miejsce na XIV
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie
Kolędowanie”, który odbył się
w Radomiu.
Do tej pory A’Vista specjalizowała się przede wszystkim interpretacjach utworów z zakresu muzyki rozrywkowej. Udział

w konkursie w Radomiu był dla
zespołu pierwszym występem
w konkursie, w którym oceniany był bożonarodzeniowy repertuar.
Działająca przy Miejskim
Centrum Kultury w Bełchatowie grupa wokalna, na konkurs
w Radomiu pojechała w składzie: Julia Paduch, Maria
Pazdyga, Aleksandra Rabęda,
Aleksandra Szurgot oraz
Adrianna Urbańska. Konkursowe jury doceniło ich interpretację kolędy ,,Pójdźmy wszyscy
do stajenki” oraz utworu pt.
,,Szara kolęda”. A
ą
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Włodarczykowi (druga grupa).
Trzecie miejsca zajęli: Dagmara
Cichuta, Nadia Brylska i Aleksandra Pasierbska.
Fundacja przekazała też stypendia dla najzdolniejszych
dzieci, które brały udział
w warsztatach. Otrzymały je:
Marysia Janiszewska i Anna Ja-

niszewska z grupy Teatrinka
działającej w MCK oraz grupa
„Kolor”
– Od kilku lat oprócz aktywności wakacyjnej, staramy się
fundować stypendia wspierając rozwój artystyczny dzieci –
mówi Jacek Sokalski, prezes
Fundacji. A ą

Katarzyna Groniec na scenie
widowiskowo - teatralnej MCK
PGE Giganty Mocy promować
będzie swoją najnowszą płytę -

„ZOO z piosenkami Agnieszki
Osieckiej”. Piosenki, które Katarzyna Groniec wykona, to jej
interpretacje utworów tej wybitnej polskiej tekściarki oraz
poetki.
Koncert
zaplanowano
na niedzielę, 14 lutego. Artystka przyjedzie do Bełchatowa
razem z zespołem, w którego
składzie znajdą się: Łukasz
Damrych - klawisze, Łukasz
Sobolak - perkusja oraz Tomasz
Pierzchniak – kontrabas. Początek koncertu o godz. 18. Bilety
w cenie 40 zł (sektory I i II) oraz

ZELÓW

Orkiestra zagra
karnawałowo
W zelowskim domu kultury
karnawałowy koncert zagra orkiestra dęta z Zelowa. Muzycy
wystąpią w niedzielę, 24 stycznia. Początek o godz. 16, wstęp
jest bezpłatny.
BEŁCHATÓW, KLUKI, KOCISZEW,
CHABIELICE

Wieczory kolędowe,
konkursowe popisy
Już w niedzielę, 17 stycznia,
w Gminym Ośrodku Kultury
w Klukach odbędzie się Wieczór Kolędowy. Początek
o godz. 17, wstęp wolny. O tej
samej porze w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie odbędzie się Finał XV Regionalnego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek. Zwycięzców poznamy po mszy św. (godz. 17).
O tej samej porze w kościele
w Chabielicach rozpocznie się
koncert kolęd z udziałem miejscowego chóru i orkiestry OSP
Chabielice. 17 stycznia w kościele w Kociszewie odbędzie się
koncert kolęd w wykonaniu zespołu ludowego „Za miedzą”.
Posłuchać go będzie można
po mszy - początek o godz. 9.

Katarzyna Groniec walentynkowo

A’Vista znów z laurami

b Zespół A’Vista wystąpił w repertuarze bożonarodzeniowym

b W MCK można oglądać już prace członków „Pracowni 54”

30 zł (balkon) już do nabycia
m.in. w kasie MCK PGE Giganty Mocy.
Na Katarzynę Groniec
bełchatowianie muszą poczekać jeszcze do walentynek,
tymczasem już za dwa tygodnie swój występ na tej samej
scenie zapowiada Maciej
Maleńczuk, który przyjedzie tu
razem ze swoim zespołem.
Koncert tego artysty odbędzie
się w niedzielę, 31 stycznia
o godz. 17.
Bilety już do nabycia w cenie 80 zł. A ą

EMD

Z cyklu Kino Konesera:
Mama godz. 18:00* (*seans tylko 20.01)
Z cyklu Filmowe Poranki ze Scooby Doo!
Scooby Doo! Brygada detektywów - besf of
godz. 10:30* (*seans tylko 17.01)

Kina
Bełchatów
a Kino HELIOS
ul. Kolejowa 6 tel. 44 715 95 60

Repertuar do czwartku, 14 stycznia
Premiery:
Extentrycy czyli po słonecznej stronie życia
godz. 14:30, 19:00, 21:30
Nienawistna ósemka godz. 12:30, 18:00*,
19:45**, 20:00*** (*brak seansu 21.01, **brak seansu 20-21.01, ***seans tylko 20-21.01)
Barbie: Tajne agentki godz. 10:45, 12:45, 17:00
Filmy tygodnia:
Moje córki krowy godz. 16:00, 18:30, 21:15
Las samobójców godz. 16:15, 20:30, 22:30
Słaba płeć? godz. 11:00*, 12:30. 17:30** (*seans
tylko 15.01, **brak seansu 20-21.01)
3 D Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy
(napisy) godz. 14:45
2D Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy
(dubbing) godz. 11:15* (*brak seansu 15.01)

a Kino KULTURA
FOT.MATEROAŁY DYSTRYBUTORA

Zarówno przedmioty użytkowe
w zupełnie nowej odsłonie, jak
i piękne dekoracje, wykonane
ze szkła, tworzywa, tkanin, papieru czy nawet metalu przedstawili podopieczni „Pracowni
54” na wernisażu wystawy zatytułowanej „Fabryka przedmiotu”, który odbył się w MCK
PGE Giganty Mocy. Na wystawie można było obejrzeć w sumie kilkadziesiąt prac, a także
poznać młodych artystów, którzy krótko opowiedzieli o tym
co robią.
Na zajęcia do pracowni, która powstała jako prywatne
miejsce rodzinnych działań artystycznych, przychodzą 8latkowie i 10-latkowie. Dzieci
nabywają nie tylko nowych
umiejętności manualnych
związanych z plastyką, ale jak
podkreśla instruktor grupy Kinga Golanowska-Gorgoń, uczą

FOT. GRZEGORZ MALISZEWSKI

Grzegorz Maliszewski
g.maliszewski@dziennik.lodz.pl

W niedzielę, 7 lutego, na scenie
widowiskowo - teatralnej MCK
PGE Giganty Mocy można będzie obejrzeć spektakl „Kochanie na kredyt” w reżyserii Olafa
Lubaszenki. W obsadzie nazwiska aktorów rozpoznawalnych
dzięki serialom i rolom filmowym. Wystąpią: Piotr Zelt, Małgorzata Pieczyńska, Filip Bobek, Agnieszka Sienkiewicz,
Stefano Terazzino. Spektakl
rozpocznie się o godz. 16, bilety
po 80 i 90 zł.

b „Nienawistna ósemka” to jedna z premier kina Helios
Filmy dla dzieci:
2D Fistaszki - wersja kinowa godz. 10:15, 14:00
Bella i Sebastian 2 godz. 10:00*, 10:15** (*brak
seansu 17-20.01, **seans tylko 18-20.01)

Z cyklu Kultura Dostępna:
Żyć nie umierać godz. 18:00* (*seans tylko 21.01)
Z cyklu Kino Kobiet
Planeta singli godz. 18:00*(*seans tylko 20.01)

plac Narutowicza 1a tel. 44 635 19 30

Repertuar do 21 stycznia
Bella i Sebastian 2 godz. 15:00 (seans
w dniach: 15.01, 18.01, 19.01, 21.01); godz. 14:45
(seans tylko w dniach 16.01 i 17.01); 15.40 (seans
tylko 20.01); 16.45 (seans w dniach 15.01, 18.01,
19.01, 21.01); godz. 16:30 (16.01, 17.01)
Słaba płeć godz. 18:30 (seans tylko w dniach
16.01 i 17.01); godz. 18:40 (seans w dniach: 15.01,
18-21.01)
Moje córki krowy godz. 20:30
W ramach Filmowego Klubu Seniora można będzie obejrzeć zestał pozytywnych filmów krótkometrażowych Stary człowiek i może. Seans
odbędzie się w środę, 20 stycznia o godz. 17:30.
OPR. EMD

