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Choszczno 2018 - Wielkanocny Jarmark
25.03.2018.

CHOSZCZNO. Dzisiaj w naszym mieście odbył się &bdquo;Jarmark Wielkanocny z Liderem 2018&rdquo;.
Na scenie zaprezentowali się ludowi artyści, na stoiskach można było zrobić świąteczne zakupy, a my już
wiemy, że w konkursach na babę i plamę wielkanocną wyróżnienia i nagrody zdobyły Koła Gospodyń
Wiejskich ze Smolenia i Zamęcina. Trzecią nagrodę za widoczną na zdjęciu palmę otrzymały również
LENA KACZMAREK, HANIA SZABAT i OLIWIA ROZPĘDEK ze Smolenia.

Lider Pojezierza działa na naszym terenie już od ponad 12 lat, a swoim
zasięgiem obejmuje dziś teren 13 gmin: Barlinek, Bierzwnik,
Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek
Pomorski, Pełczyce, Przelewice, i Trzcińsko Zdrój. &ndash; Ten jarmark ma
pokazywać m.in. nasze bogate dziedzictwo, a także to czym na co dzień
zajmuje się Lider Pojezierza &ndash; mówił prezes ADAM ANDRIASZKIEWCZ. To właśnie on oraz
burmistrz Choszczna ROBERT ADAMCZYK i wicemarszałek RYSZARD MIĆKO ze sceny otworzyli to
wydarzenie.

My wśród liderowskich stoisk wypatrzyliśmy także te choszczeńskie. ZUZANNA
BINIEK&ndash;PŁACHETKA wraz mężem TOMASZEM PŁACHETKĄ
(na zdjęciu powyżej) prezentowali m.in. drewniane i ceramiczne kraszanki zdobione metodą
dekupażu, a na podobnym, rękodzielniczym stoisku, swoimi pracami
chwaliły się panie WIOLETTA MAIER, EWELINA PIOTROWIAK-ŻYŁA i ANNA TOMASZCZUK,
które reprezentowały Stowarzyszenie Miłośników Rękodzieła Artystycznego
i Ludowego Art-Lud (na zdjęciu poniżej).

Na początku imprezy największym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Smoleniu. &ndash; W niespełna
półtorej godziny sprzedałyśmy ponad 40 kilogramów ciasta &ndash; mówiła GRAŻYNA KACZMAREK.
Podkreśliła, że wypieki przygotowała razem z MARIOLĄ NIESTRATĄ, MARLENĄ SZABAT i MAŁGORZATĄ
ROZPĘDEK.
Zaznaczyła, że razem upiekły też babę i uplotły palmę, które
przedstawiły do konkursu.
W tym dniu smolenianki cieszyły się podwójne,
bo upieczona przez nie baba otrzymała wyróżnienie, a ich córki: LENA KACZMAREK, HANIA SZABAT i
OLIWIA ROZPĘDEK
otrzymały trzecią nagrodę za wielkanocną palmę. Nagrodę za babę i
wyróżnienie za palmę otrzymały także panie z KGW w Zamęcinie. Na
jarmarkowej scenie zaprezentowało się wielu ludowych artystów, i tu
choszczeńskie akcenty spiął występ dobrze już nam znanego zespołu
Korytowo na Ludowo.
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