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Wiadomości z Radomia

Ulica Jacka Jerza pojawia się i znika

 RADOM
Radom - Warszawa. W czerwcu
przyspieszony pociąg
Radomiak wróci na stałą trasę

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Beztroski wypoczynek w
Chorwacji

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Bezpieczeństwo w praktyce.
Škoda edukuje kierowców

 RADOM
Strażackie remizy do remontu.
Wsparcie daje samorząd
województwa mazowieckiego

 RADOM
Lotnisko w Radomiu. Elewacja
terminala gotowa. Robi
wrażenie

Ulica Gwardii Ludowej zmieniła
dziś patrona. Na godzinę znów
stała się ulicą Jacka Jerza. Tyle
wisiały bowiem nalepki, którymi
działacze Ligi Republikańskiej
zakleili tabliczki z dotychczasową
nazwą

W lutym minie rok od czasu, kiedy Rada Miejska
głosami SLD zdecydowała o zmianie nazwy ulicy
Jacka Jerza i przywróceniu jej dawnego patrona,
czyli Gwardii Ludowej. Radnych lewicy nie
przekonały argumenty o nieciekawej historii tej
organizacji. AWS próbował zmienić uchwałę,
skarżąc ją do wojewody mazowieckiego, ale te
działania nie przyniosły efektu. 

Wczoraj osoby, które zasypiały jako mieszkańcy
ulicy Gwardii Ludowej, obudziły się na ulicy Jacka
Jerza. Rano działacze Ligi Republikańskiej zakleili
tablice z dotychczasową nazwą. Pojawił się na
nich nowy napis: ul. Jacka Jerza. - Nie możemy
dłużej przyglądać się promowaniu w Radomiu
zbrodniczej organizacji, jaką była Gwardia
Ludowa. Przecież to wstyd na całą Polskę - mówi
Mariusz Pająk z Ligi Republikańskiej.
Mieszkańcom rozdawano ulotki, w których

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wyruszamy na wielkie
poszukiwania wiosny.
Weekend to do tego
najlepsza okazja

Mniej węgla, mniej spalin.
Inwestycje w Radomiu
przyniosą jakąś ulgę?

EKOLOGIA

Wyborcza.pl Logowanie

https://radom.wyborcza.pl/radom/0,0.html
https://czytnik.wyborcza.pl/
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,48201.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,134776.html?tag=strajk+kobiet#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,134776.html?tag=koronawirus#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,143526.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,44313.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,87231.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,35216.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,164484.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,35220.html#TRNavSST
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,24440638,kontakt-z-redakcja.html#TRNavSST
http://radom.wyborcza.pl/radom/0,48201.html
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,27122295,radom-warszawa-w-czerwcu-przyspieszony-radomiak-wroci-na-stala.html#a=338&c=143
https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,164372,27107202,beztroski-wypoczynek-w-chorwacji.html#a=100856&c=143
https://wyborcza.biz/biznes/7,177174,27103212,bezpieczenstwo-w-praktyce-skoda-edukuje-kierowcow.html#a=100859&c=143
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,27112493,strazackie-remizy-do-remontu-wsparcie-daje-samorzad-wojewodztwa.html#a=338&c=143
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,44313,27118365,lotnisko-w-radomiu-elewacja-terminala-gotowa-robi-wrazenie.html#a=338&c=143
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,27122295,radom-warszawa-w-czerwcu-przyspieszony-radomiak-wroci-na-stala.html#a=338&c=143
https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,164372,27107202,beztroski-wypoczynek-w-chorwacji.html#a=100856&c=143
https://wyborcza.biz/biznes/7,177174,27103212,bezpieczenstwo-w-praktyce-skoda-edukuje-kierowcow.html#a=100859&c=143
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,27112493,strazackie-remizy-do-remontu-wsparcie-daje-samorzad-wojewodztwa.html#a=338&c=143
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,44313,27118365,lotnisko-w-radomiu-elewacja-terminala-gotowa-robi-wrazenie.html#a=338&c=143
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,174982,26885617,wyruszamy-na-wielkie-poszukiwania-wiosny-weekend-to-do-tego.html
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,143526,26826566,mniej-wegla-mniej-spalin-inwestycje-w-radomiu-przyniosa-jakas.html
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,134776.html?tag=ekologia
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,174982,26885617,wyruszamy-na-wielkie-poszukiwania-wiosny-weekend-to-do-tego.html
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,143526,26826566,mniej-wegla-mniej-spalin-inwestycje-w-radomiu-przyniosa-jakas.html
https://wyborcza.pl/0,0.html


25.05.2021 Ulica Jacka Jerza pojawia się i znika

https://radom.wyborcza.pl/radom/1,48201,639551.html 2/4

znalazły się cytaty z dokumentów Archiwum Akt
Nowych poświęconych działalności Gwardii
Ludowej. 

Liga Republikańska rozpoczęła także zbieranie
podpisów pod wnioskiem o ponowną zmianę
nazwy ulicy na Jacka Jerza. Czy ta akcja spotka się
z pozytywną reakcją mieszkańców? Nie jest to
takie pewne. Większość mieszkańców ulicy
Gwardii Ludowej, z którymi wczoraj
rozmawialiśmy, była sceptycznie nastawiona do
pomysłu. - Po co znowu mieszać? Szkoda
pieniędzy. Niech przeznaczą je lepiej na stołówki
dla biednych - mówi Jerzy Leski. - A co im do
Gwardii Ludowej. Przecież tam też walczyli polscy
żołnierze - dodaje jego sąsiad. 

Trochę inną opinię mają młodsi radomianie. -
Trochę głupio mieszkać na ulicy nazwanej na
cześć komunistycznej organizacji. Zresztą w
ogóle powinno się nazywać ulice bardziej
neutralnie, żeby nikt się nie przyczepiał -
przekonuje Maciej Ziętecki. 

Nawet jeżeli Liga zebrałaby podpisy i do Rady
Miejskiej wpłynąłby wniosek o zmianę nazwy, to
jego los i tak wydaje się przesądzony. - Nasze
stanowisko się nie zmieniło. Przypominam, że
była to decyzja podjęta przez Radę Miejską
wybraną w demokratycznych wyborach i
podważanie jej jest niepoważne - mówi Bohdan
Karaś, szef klubu radnych SLD. Jego zdaniem
wczorajsza akcja Ligi to "wywoływanie przez
prawicowe bojówki kolejnego tematu
zastępczego". - Mamy w mieście dużo
poważniejszych problemów i trzeba wspólnie
zastanowić się nad ich rozwiązywaniem, a nie
wzniecać kolejne ogniska zapalne - uważa Karaś.
Według niego inicjatorzy akcji powinni zostać
ukarani za niszczenie mienia społecznego. 

Ramka 

Naklejki wisiały tylko godzinę. Nie wiadomo, kto
je usunął. - Kiedy wysłałem tam patrol, już ich nie
było - mówi Wiesław Zajul, zastępca komendanta

Wyrzucił do lasu odpady z
demontażu samochodów.
Pozostawił wśród nich
fakturę z danymi

Więcej
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Radom - Warszawa.
W czerwcu
przyspieszony
pociąg Radomiak
wróci na stałą trasę

Jak zagospodarować
kamienicę
Deskurów? Miasto
zaprasza
organizacje
pozarządowe do
dyskusji

Dostaniemy prawie
10 mln
dofinansowania do
budowy trasy NS

Piłka ręczna w
Radomiu.
Zawodniczki APR-u
Radom awansowały
do półfinałów
mistrzostw Polski
młodziczek

Koronawirus. Tylko
19 nowych zakażeń
w regionie
radomskim

Biegi w Radomiu.
Zbliża się kolejna
edycja Radomskiego
Półmaratonu
Czerwca '76

straży miejskiej. Czy przedstawiciele Ligi zostaną
ukarani? - Dla mnie to raczej incydentalna
sprawa, ale jeżeli będzie się to powtarzało, muszą
się liczyć z konsekwencjami - twierdzi Zajul. 
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