
ZAPROSZENIE
Pasjonatów historii, miłośników starych przedmiotów, kolekcjonerów

ZAPRASZAMY
do Urli

na XI sezonowe

"Jarmarki staroci i rękodzieła"
w  trzecią niedzielę każdego miesiąca od czerwca do września, od godz. 09.00:

21 czerwca 19 lipca
16 sierpnia  20 września

W odległości ok.  60 km. od Warszawy leży prześliczna miejscowość Urle,
która od schyłku XIX w. przez cały XX w. służyła jako letnisko mieszkańcom
Warszawy.  Chociaż  dzisiaj  trochę  zapomniane,  Urle  nie  utraciły  żadnego
z atrybutów letniska.

    fot. Anna Ziółkowska

Położone nad rzeką Liwiec,  otoczone sosnowymi lasami nadal gwarantują
udany wypoczynek tym, którzy poszukują spokoju i bezpośredniego kontaktu
z naturą.  Poza tym tutejszy mikroklimat  działa zbawiennie na górne drogi
oddechowe, więc przy okazji można "zażyć zdrowia". 



Nadal są tu kwaterodawcy udostępniający  domki letnie lub pokoje. Można
przyjechać tu na dłużej lub wpaść na dzień. W miejscowości ciągle istnieją
pozostałości dawnej drewnianej zabudowy.
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Osoby  zmęczone  niedzielnym  "nic  nie  robieniem",  poszukujące
pomysłu na ciekawe spędzenie wolnego czasu, zapraszamy na XI sezonowe
"Jarmarki  staroci  i  rękodzieła",  które  w  sezonie  letnim  2015  r.  będą
obywały się w niedziele:  21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 20 września.
Tradycyjnie  już  są  to  trzecie  niedziele  kolejnych  miesięcy  od  czerwca  do
września.

Organizatorem  Jarmarków  jest  Stowarzyszenie  Miłośników  Urli.
Jarmarki odbywają się na terenie organizatora - Urle ul. Wczasowa 2. 
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Impreza rozpoczyna się o godz. 09.00. Kolekcjonerzy, zbieracze, kupcy,
rękodzielnicy zjeżdżają się od godz. 07.00 i rozstawiają swoje stanowiska.
Przez  dziesięć  lat  organizowania  Jarmarków  utrwaliły  się  znajomości
i przyjaźnie.  Nie tylko kolekcjonerzy,  ale również kupujący zdążyli  się zżyć
z ideą Jarmarków i chętnie zaglądają tutaj co roku.
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O godzinie 09.00 na placu pojawiają się pierwsi zainteresowani. Przepatrują
stoiska, poszukują przedmiotów, które ich zainteresują. Niektórzy podejmują
szybkie decyzje, innym potrzeba więcej czasu. Krążą więc między wystawami
lub siadają przy bufetowym stoliku racząc się kawą i ciastem obserwują ruch
na placu.
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W dniu Jarmarków organizowane są występy na letniej scenie, wystawy
plastyczne lub fotograficzne w siedzibie Stowarzyszenia a w Izbie Muzealnej
Letniska Urle można zapoznać się z historią naszej miejscowości.
 

Organizatorom zależy  na  zachowaniu  klimatu  małego  Jarmarku,  ale
chętnie  podejmiemy  jeszcze  współpracę  z  kilkoma  wystawcami  -
kolekcjonerami. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny od wtorku
do piątku, w godz. 10.00 - 18.00 pod numer:  25 675 49 38.  Ilość miejsc
ograniczona.


