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W niedzielę 15 grudnia 2013 roku już po raz drugi na kępińskim rynku odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Główną ideą Jarmarku było kultywowanie tradycji, promowanie
rękodzielnictwa i wyrobów naturalnych. W trakcie Jarmarku goście mieli możliwość zakupu od
wystawców ozdób świątecznych, choinek, wypieków, staropolskich wędlin, słodyczy oraz
upominków świątecznych w urokliwej atmosferze drewnianych chatek udostępnionych
wystawcom przez Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski. Podczas Jarmarku nie zabrakło
ciepłej strawy, pysznych ciast, pierników oraz gorącego barszczu z uszkami przygotowanych
dla odwiedzających. Dopełnieniem całości imprezy była wizyta Świętego Mikołaja, który
obdarował najmłodszych drobnymi słodkościami.

Imprezie towarzyszył również konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową, który cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, gdyż do konkursu zgłoszono 66 prac. W ramach konkursu na
Bombkę Bożonarodzeniową Jury w składzie: Renata Gość, Aleksandra Jokiel oraz Jan
Kasendra przyznało nagrody za I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia. I miejsce zajął Szymon
Hubert Tobias
z Kępna, który swą bombkę ozdobił malunkiem z farby akrylowej na styropianowej kuli. II
miejsce zajęła
Anna Lemiesz
z Opatowa, która swoją bombkę wykonała stylem decoupage na styropianie. Natomiast III
miejsce zajął
Dawid Durka
ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Trzcinicy (IV klasa). Jego bombka
wykonana natomiast została na styropianowej kuli, pokrytej kaszką manną, pomalowanej
farbkami plakatowymi. Wyróżnienie otrzymali:
Dawid Durlej
ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach, który swą bombkę wykonał na styropianowej
podstawie z czapeczek żołędziowych pokrytych brokatem, zawieszonej na metalowym stojaku
oraz
Tobiasz Dobrzyński
z Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, który swą bombkę wykonał z naturalnych
surowców takich jak ryż, gorczyca, ziarenka itp.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” pragnie podziękować wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu Jarmarku; w szczególności Burmistrz Miasta i Gminy Kępno –
Anieli Kempa, strażakom, szkołom, instytucjom, osobom prywatnym, które wzięły udział w
konkursie, a także wystawcom.

Przedsięwzięcie to współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
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Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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