Piotr Pêgowski opowiada dowcipy
Aktor znany widzom z serialu „Ranczo”, ¿artuje czasem, ¿e jedyne, co
potrafi robiæ naprawdê dobrze, to... œmiaæ siê.
Czytaj jutro w dodatku „Na luzie”

M£ODZIUTKA WOKALISTKA KLAUDIA KOWALIK
Z RADOMIA WYGRYWA KONKURSY ZA GRANIC¥

Zdjêcia £ukasz Wójcik

nPodczas czwartkowej gali Belfer Roku 2012 Klaudia za-

œpiewa³a kilka piosenke, miêdzy innymi „Someone Like
You” z repertuaru Adele.

nTak w kostiumach k¹pielowych z Salonu Bielizny Hebe prezentuj¹ siê (od lewej): Marta Podmanicka, Natalia Gawlik,

Aleksandra Szczêsna i Kinga Bia³as.

Pasuj¹ idealnie!

n
Anna Kazimierczuk, specjalitka od brafittingu zadba³a, o kostiumy

k¹pielowe dla finalistek Miss Polonia Ziemi Radomskiej
Kostiumy k¹pielowe, w których dziewczêta wyst¹pi¹ podczas Gali Fina³owej
konkursu piêknoœci
Miss Polonia Ziemi
Radomskiej 2012 ju¿
zosta³y wybrane.
Dziewczêta wziê³y
udzia³ w przymiarkach w Salonie Bielizny Hebe w Radomiu.
Rad¹ s³u¿yli Anna i
S³awomir Kazimierczuk, specjaliœci od
brafittingu, czyli profesjonalnego doboru
bielizny.
kostiumy podkreO
œlaj¹ce zgrabne
kszta³ty jedenastu finalistek zadba³a sieæ Salonów
Bielizny Hebe. Tym razem
dziewczêta wybra³y dwuczêœciowe stroje w dwóch
fasonach: czarno-bia³e z
imitacj¹ koronki oraz w
groszki.

INTERNET
Zobacz >
Videoprezentacje
oraz zdjêcia finalistek
Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2012 na FACEBOOKU w profilu Miss
Polonia Ziemi Radomskiej i na
t
WWW.ECHODNIA.EU/MISS

RADY SPECJALISTÓW
Okaza³o siê, ¿e dobór
strojów, a zw³aszcza biustonoszy nie jest ³atwy,
dlatego z pomoc¹ ruszyli
w³aœciciele radomskiego
Salonu Bielizny Hebe, czyli Anna i S³awomir Kazimierczuk. - Mamy do czynienia ze zgrabnymi
dziewczêtami, wiêc wiêkszego problemu z doborem kostiumów nie przewidujemy. Zale¿y nam
jednak, by stroje idealnie
wspó³gra³y z cia³em, czyli
by³y dobrane do kszta³tów
– mówi pani Anna.
JEDYNY W POLSCE
Pan S³awomir to jedyny
mê¿czyzna w Polsce z dyplomem z brafittingu, czyli profesjonalnego doboru
kobiecej bielizny. - Ukoñczy³em kurs, w którym
bra³y udzia³ same kobiety.
Doborem bielizny i sprzeda¿¹ wspólnie z ¿on¹ zajmujemy siê od lat, nasze
stoiska znajduj¹ siê centrach handlowych Korej i
Feniks w Radomiu – mówi
pan S³awomir.
ATRYBUT
KOBIECOŒCI
Nasze finalistki szybko
wybra³y kostiumy, a kilka z
nich uwieczniliœmy na
zdjêciach. - Najpierw poka¿emy siê w kostiumach
na wybiegu, a potem na
pla¿y – uœmiechaj¹ siê
kandydatki na Miss. Po doborze strojów finalistki zapozna³y siê z ofert¹ Salonu

Wybieramy Miss Facebooka!
W tym roku wybierzemy tak¿e Miss Facebooka. G³osowanie potrawa do 25
maja do godziny 20. Zasady s¹ proste. Na profilu zamieszczamy zdjêcie ka¿dej
kandydatki. Wygra ta, pod której fotografi¹ bêdzie najwiêcej klikniêæ „Lubiê”.

n

W doborze kostiumów k¹pielowych finalistkom pomaga Anna Kazimierczuk, w³aœcicielka Salonów Bielizny
Hebe, specjalistka od brafittingu.
Bielizny Hebe. Wszystkie
skorzysta³y z fachowej pomocy w³aœcicieli. Otrzyma³y porady jak dobraæ
biustonosz, by podkreœliæ
kobiece kszta³ty.
- Zdarza siê, ¿e panie
prosz¹ o niew³aœciwy rozmiar biustonosza, zwykle
zbyt du¿y w obwodzie i ze

zbyt ma³¹ misk¹. Kiedy dobierzemy w³aœciwy rozmiar, klientka inaczej
wygl¹da i lepiej siê czuje. W
koñcu umiejêtnie wyeksponowany biust to atrybut
kobiecoœci – zaznacza
S³awomir Kazimierczuk.
Agnieszka WITCZAK
witczak@echodnia.eu

Miss Czytelników „Echa Dnia”
– aktualne notowanie
Oto notowanie z czwartku z godziny 13: 1. Marta Podmanicka; 2. Barbara
Sara Szczypiór; 3. Natalia Kasperska; 4. Justyna Cygañska; 5. Natalia Gawlik; 6.
Kinga Bia³as; 7. Aleksandra Szczêsna; 8. Agnieszka Rutkowska; 9. Aleksandra
G³owacka; 10. Ada Siara; 11. Agnieszka Turczyk. Warto oddaæ swój g³os, bo spoœród numerów telefonów, z których nadejd¹ SMS-y, rozlosujemy dwie podwójne wycieczki do Parlamentu Europejskiego, ufundowane przez eurodeputowanego Adama Bielana. Jak g³osowaæ? Wystarczy wys³aæ SMS pod numer 71466 o
treœci miss.ra.numer kandydatki, na przyk³ad miss.ra.15. Koszt SMS-a to 1,23 z³
z VAT. G³osowanie trwa do 25 maja, do godziny 20.
/mod/

laudia Kowalik ma dopiero 15 lat, ale mo¿na
K
d³ugo wyliczaæ jej muzyczne
sukcesy. Nauczyciele wró¿¹
jej imponuj¹c¹ karierê.
Zaczê³o siê w 2008 roku,
kiedy wyœpiewa³a I nagrodê w
Regionalnym Przegl¹dzie Dorobku Artystycznego Dzieci i
M³odzie¿y w Radomiu. W 2009 roku otrzyma³a Stypendium Artystyczne Polish Orphans Charity, a rok póŸniej
wygra³a konkurs „Echa Dnia”
- Muzyczne Kaziki. To by³y
konkursy regionalne, a Klaudia ma za sob¹ te¿ sukcesy na
arenie polskiej i miêdzynarodowej. Zajê³a II miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Europejskiej. Ostatnio œwiêci³a triumfy na Miêdzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Tañca „Magia Italiana”, który odbywa³ siê we
w³oskim Rimini. Wywalczy³a
pierwsze miejsce w swojej kategorii. Wygra³a Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”.
KONCERTUJE
Z GWIAZDAMI
Czymjestdlam³odejdziewczyny muzyka? – Wszystkim –
odpowiada bez wahania Klaudia. – To moja pasja, mi³oœæ,
œpiewam kiedy tylko siê da. Jej
wystêpy gromadz¹ coraz szersza publicznoœæ.
Mocny, czysty g³os sprawia, ¿e podczas wystêpu

Klaudia Kowalik
Ma 15 lat. Chodzi do Zespo³u
Szkó³ Muzycznych w Radomiu. Uczy siê tam w drugiej
klasie gimnazjum i szkole II
stopnia w klasie skrzypiec.
piewa od szóstego roku ¿ycia, na skrzypcach gra od
siedmiu lat. Gra tak¿e na fortepianie. Uczy siê piewu pod
kierunkiem Rafa³a Balickiego
w M³odzie¿owym Domu Kultury oraz pod okiem wokalistki Patrycji Kawêckiej.

Klaudii widzowie maj¹ czasem dreszcze. Klaudia ma za
sob¹ seriê wystêpów w ca³ej
Polsce w ramach koncertów
papieskich. Wystêpowa³a na
nich obok cenionego radomskiego kompozytora Roberta
Grudnia i popularnej aktorki
Anny Romantowskiej.
CI¥G£A PRACA
– Bardzo cieszê siê z tych
sukcesów, ale zdajê sobie
sprawê, ¿e przede mn¹ jeszcze du¿o pracy i ca³y czas pope³niam pewne b³êdy – mówi skromnie. Jest jednak perfekcjonistk¹ i zapewnia, ¿e
bêdzie d¹¿yæ do tego, ¿eby
œpiewaæ i graæ na coraz wy¿szym poziomie. Najbardziej
lubi œpiewaæ piosenki wykonawców pop, spe³nia siê te¿
w repertuarze jazzowym.
Tomasz DYBALSKI

Muzyczne Kaziki 2012
z Resurs¹ Obywatelsk¹

akoñczyliœmy nabór do
Z
pierwszego pó³fina³u
plebiscytu Muzyczne Kaziki

2012. O tym, kto zakwalifikowa³ siê i bêdzie walczy³ o Wasze g³osy, dowiecie siê w sobotê. Wtedy te¿ ruszy g³osowanie
i serwis internetowy pod adresem: WWW.ECHODNIA.EU/
MUZYCZNEKAZIKI2012
Muzyczne Kaziki to konkurs dla uzdolnionych osób,
których pasj¹ muzyka i wystêpy sceniczne. O tym, kto
przejdzie do fina³u, zadecyduj¹ internauci i publicz-

noœæ na pó³fina³owym koncercie. W tym roku organizujemy cztery takie koncerty.
Pierwszych finalistów,
walcz¹cych o nagrody pieniê¿ne, wybierze publicznoœæ w czasie koncertu 1
czerwca w Oœrodku Kultury i
Sztuki Resursa Obywatelska
w Radomiu.
/tnt/
Prezentacje artystów, linki do utworów oraz sposób
g³osowania SMS znajdziecie
od soboty na portalu WWW.
ECHODNIA.EU/MUZYCZNEKAZIKI2012.

Jak g³osowaæ?
G³osowanie w Internecie i poprzez SMS-y zacznie siê w sobotê, 19 maja, o godzinie
12ipotrwadoponiedzia³ku,28maja,tak¿edopo³udnia.G³osyinternautówipublicznoœci
bêd¹liczyæsiêpopo³owie,dofina³uwejd¹artyœci,którzyzdobêd¹ichnajwiêksz¹liczbê.

Fot. Tadeusz Klocek

Muzyka to jej wielka pasja

