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TILiA 2018 dla Zamęcina
09.07.2018.

CHOSZCZNO. W sobotę w Reczu odbyła się kolejna edycja Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych.
Naszą gminę reprezentowało sołectwo Zamęcin, które tym razem wyróżnione było trzykrotnie. Najpierw
za żeberka w kapuście i kapuśniaczki, potem odebrali kosiarkę za trzecie miejsce w konkursie
&bdquo;3xS&rdquo;, a na koniec był zwycięski puchar dla MARKA ŻURAŃSKIEGO, który wygrał
rywalizację wśród sołtysów.

Podobnie jak w poprzednich siedmiu edycjach, także i teraz ponad 20-osobowa ekipa z Zamęcina na
Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych
pojechała przygotowana zarówno pod względem kulinarnych, jak i
artystycznym. &ndash; Jeszcze na dobę przed wyjazdem układaliśmy teksty
piosenek i zastanawialiśmy się, kto z nas będzie najsprawniejszy w
poszczególnych konkurencjach &ndash; mówiła BOŻENA WIERUCKA, przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich z Zamęcina. Podkreśliła, że tym razem wspólnie z sołtysem MARKIEM ŻURAŃSKIM
zdecydowali, że na ich wspólnym kulinarno-wędliniarskim stoisku
dominować będą pierogi, żeberka w kapuście, ciasto oraz wędzonki. W piątkowe popołudnie obydwoje
zapewniali, że zamierzają się też
dobrze bawić. No i słowa dotrzymali, bo w Reczu wszędzie ich było
pełno, a wykonana przez nich wokalna prezentacja sołectwa wzbudziła
prawdziwe owacje. &ndash; Mimo tego, że pochodzę z Recza i powinienem chwalić
swoich, to jednak chciałbym podkreślić, że mam bardzo wielki szacunek do
reprezentacji sołectwa Zamęcin. Głównie za to, że na tych targach
widuję ich od lat i zawsze swoim działaniem zwracają na siebie uwagę &ndash;
chwalił ich EUGENIUSZ NYKIEL.

Ich poczynania docenili również
jurorzy, którzy przyznali im wyróżnienie w konkursie na najlepszą
potrawę, a wspomnianą już wyżej kosiarkę odebrali, za zajęcie trzeciego
miejsca w rywalizacji sołectw &bdquo;3xS&rdquo;. Burzę braw zebrał też M. Żurański,
który po raz drugi z rzędu na Targach Inicjatyw Lokalnych i
Awangardowych odebrał puchar za tytuł Super Sołtysa. Jak się później
okazało, nie po raz drugi, a po raz trzeci. &ndash; To zasługa mieszkańców
Zamęcina, a szczególnie tych, którym chce się jeszcze coś robić &ndash;
podkreślił sołtys. Za naszym pośrednictwem dziękuję całej ekipie i już w
najbliższą sobotę zaprasza wszystkich na zabawę sołecką, która odbędzie
się na placu przy remizie. A to pełny skład ekipy z Zamęcina, która już
po raz ósmy reprezentowała gminę na organizowanych przez Lidera
Pojezierza Targach Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych: B. Wierucka, ANETA
BANACH, ZOFIA WIELIGÓRKA, MAGDALENA DONCER, ANNA KLEJNA, LENA KLEJNA,
URSZULA WIĄZ, IRENA KWIECISZEWSKA, BOŻENA JAŻDŻYK, AGNIESZKA WESOŁA,
WERONIKA WESOŁA, MIROSŁAWA KASPRZAK, ANETA KALISIAK, AMELIA KALISIAK,
ANIA KALISIAK, ELŻBIETA PRZYBOREK, PATRYK ŻURAŃSKI, ANDRZEJ KALISIAK,
DAMIAN KLEJNA, RAFAŁ ZACZEK, JERZY WIELIGÓRKA i M. Żurański.
Tadeusz Krawiec
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