
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

e-biuletyn 
Wrzesień, 2021r, Nr 3/22, Rok 6 

Informujemy, że Lokalna Grupa 

Działania  „Zielony Pierścień” 

pozyska dodatkowe środki na 

dotacje dla osób, które chcą założyć 

własny biznes. W związku z tym 

planujemy przeprowadzić nabór 

wniosków na początku 2022 r. W 

konkursie będzie przyznanych co 

najmniej 17 dotacji. 

Dlatego też do konkursu warto 

przygotowywać się już teraz. 

Zachęcamy wszystkich 

zainteresowanych na tym etapie 

(aby wiedzieć co będzie potrzebne 

do złożenia wniosku) do korzystania 

z dokumentów z ostatniego 

tegorocznego naboru dotyczącego 

wsparcia na start’upy. 

Szkolenie: 

dotacja na 

Start-up! 

Szkolenie adresowane jest do 

mieszkańców (osób fizycznych) z 

obszaru następujących gmin: Baranów, 

Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, 

Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy 

(gmina wiejska), Wąwolnica, 

Wojciechów i Żyrzyn, którzy: są osobami 

pełnoletnimi; chcą ubiegać się o 

wsparcie finansowe na założenie 

własnej działalności gospodarczej z 

inicjatywy LEADER w ramach PROW na 

lata 2014-2020 i nie wykonują 

działalności gospodarczej. 
 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy 

telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem: 

lgd@zielonypierscien.eu                                                       

do  1 października 2021 r. 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: 81 50 16 140, www.zielonypierscien.eu 

Za nami kolejne  
kiermasze produktów lokalnych 

Za nami 6 kolejnych kiermaszów 

produktu lokalnego, które odbyły się 

w Kazimierzu Dolnym (4 lipca, 8 

sierpnia i 5 września) oraz w 

Nałęczowie (18 lipca, 22 sierpnia i 19 

września). Dziękujemy za udział 

wszystkim wystawcom. Otrzymujemy 

liczne sygnały od zadowolonych 

klientów. Kolejne kiermasze już 

wkrótce. Zapraszamy. 

 

 

 

 

 

Dla osób, które chcą skorzystać ze 

wsparcia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, Lokalna 

Grupa Działania „Zielony 

Pierścień” organizuje pierwsze 

szkolenie, które odbędzie się 5 

października br. w Biurze LGD 

„Zielony Pierścień” w Kośminie 

(dworek Kossaków), Kośmin 7, 

gmina Żyrzyn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 sierpnia - urodziny najwybitniejszej Zosi z Kośmina! 

 

 

W Kośminie nad Wieprzem 132 lata temu, 10 sierpnia 

1889 r., urodziła się Zofia Kossak. 

 

Wybitna polska pisarka napisała blisko 40 powieści i 

opowiadań. Zadebiutowała w 1922 r. powieścią 

„Pożoga”. Największe sukcesy pisarskie odnosiła w 

dwudziestoleciu międzywojennym. 

 

Po wojnie „Pożoga” znalazła się na liście książek 

zakazanych. Czytelnicy mieli przez okres PRLu bardzo 

utrudniony dostęp do jej twórczości. Może zmieni się to 

współcześnie …. 

 

Na naszej stronie internetowej publikujemy link do 

„świeżutkiej” audycji gdzie znajdziecie m.in. opowieść o 

Kośminie z czasów Zosi Kossak oraz o tradycjach i 

obyczajach związanych z sierpniem z książki pisarki pt. 

„Rok polski”. 

Fotorelacja z rajdów rowerowych organizowanych przez LGD 

Zielony Pierścień i Fundację "Przyroda - Tradycja - Ludzie" 

 

 

 

 

 

 

https://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/10-sierpnia-urodziny-najwybitniejszej-zosi-z-kosmina

