
w studio filmowym CIAK mowej CIAK w Rzymie.
O w Rzymie. Doświadczenie
by te na planie filmowym, Redakcja

bądź inwestorów. Sprzedaż działek rozpocznie się
po uprawomocnieniu decyzji administracyjnych,
co ma nastąpić 23 grudnia. Pełny wykaz nierucho- .
mości można znaleźć na stronie: www.zwolen.pl.

że w planie zagospodarowania przestrzennego jest
on przeznaczony na zabudowę jednorodzinną; ca-
łość została podzielona na 54 działki. Są to nie-
ruchomości o zróżnicowanej wielkości, od około
600 metrów kwadratowych do prawie 1300. Część
działek posiada niezbędne media, czyli sieci: ener-raznagrodą Redakcja

Pofolkowemu le Wrzosierkiestry Dętej Miasta Zwolenia została doceniona przez
azowieckiego. Otrzymali specjalne wyróżnienie

Jak ważną rolę w życiu mieszkańców obszarów wiejskich odgrywa
dziedzictwo kulturowe i tradycja "naszych małych ojczyzn" mogliśmy
przekonać sięw piątek, 25 listopada 2011 r. we Wrzosie, gdzie po raz
pierwszy odbył się "Jarmark Ludowy"

roku muzycy ze Zwolenia uczestniczyli m.in. w 39 Ogól-
nopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych
w Inowrocławiu, który jest uznawany za najbardziej'
prestiżową tego typu imprezę w Polsce. Zajęli na niej,
również w musztrze paradnej, trzecie miejsce.

Jako pierwszy na scenie zapre-
zentował się zespół ludowy dzia-
łający przy Publicznej Szkole.
Podstawowej we Wrzosie. Po
nim wystąpiły zespoły mło-
dzieżowe z obszaru działania
Lokalnej Grupy Działania "Ra-
zem dla Radomki": Zakrzewiaki
z Zakrzewa, Płejadaz Przytyka
oraz Wolanianki z Wolanowa.
Wszyscy artyści urzekli zebraną
publiczność profesjonalną cho-
reografią i wysokim poziomem
artystycznym przygotowanych
występów. Warto nadmienić
że zespoły ludowe z Zakrzewa,
Wolanowa i Przytyka w 2011
roku realizowały projekty edu-
kacyjne, które otrzymały wspar-
cie finansowe na zakup strojów
ludowych w ramach naborów
wniosków przeprowadzonych
przez nasze Stowarzyszenie dla
działania "Małe Projekty" Oś 4
Leader Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.
Po występach dziecięcych i mło-
dzieżowych kapel zaprezento-
wały się zespoły, które od wielu

lat związane są z muzyką ludo-
wą. Na scenie zaprezentował się
m.in. zespół "Mirowianki"
z Mirowa wielokrotny laureat
przeglądów ludowych, zdobywca
I miejsca w kategorii Zespołów
Śpiewaczych na 51 Dniach Kol-
bergowskich. Wykonał on stare
ludowe piosenki. Jako ostatnia
na scenie pojawiła się Kapela
Braci Tarnowskich z Dornanio-
wa, jedna z najbardziej docenia-
nychkapeliudowych, określana
mianem twórców i mistrzów
teatru weselnego, czyli zwycza-
jowych spektakli odbywających
się na weselach. Wykonane przez
Tarnowskich oberki, polki i tan-
ga poderwały wszystkich zebra-
nych uczestników do wspólnej
zabawy i tańca.
Imprezie towarzyszyła wystawa
prac twórców ludowych. Mo-
gliśmy obejrzeć rzeźby i wyroby
rękodzielnicze przygotowane
przez Barbarę i Zdzisława Bał-
towskich z Przysuchy, obrazy
nurtu malarstwa naiwnego Da-
nuty 1Zbigniewa Glik z Oblasu,

jak również wyroby hafciarskie,
plecionkatskie i rękodzielni-
cze twórców ze Stowarzysze-
nia "Wrzosowisko", Na stoisku
"Razem dla Radomki" wszyscy
zainteresowani mogli porozma-
wiać na temat działań podejmo-
wanych przez Stowarzyszenie
a także-zapoznać się z wydaw-
nictwami promocyjnymi, obej-
rzeć filmy i panoramy sferyczne
poświęcone najpiękniejszym za-
kątkom naszych gmin.
Wydarzenie zorganizowane
przez Stowarzyszenie "Razem
dla Radornki" we współpracy
ze Stowarzyszeniem "Wrzoso-
wisko" oraz Publiczną Szkołą
Podstawową z Wrzosu miało
na celu popularyzację kultu-
ry ludowej we wszystkich jej
przejawach i zgromadziło licz-
nie zebraną publiczność, która
oglądając występy artystyczne,
mogła poczuć klimat i atmos-
ferę zabawy sprzed wielu lat.
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