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

Maraton kajakowy
na Wieprzu 2020
To już druga edycja imprezy kajakowej, która z każdym rokiem ma
coraz więcej uczestników. W tegorocznym Maratonie na Wieprzu,
który odbył się 27 czerwca, wzięło
udział blisko 50 kajakarzy z 10 województw.
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Głównym organizatorem zawodów jest Lokalna Grupa Działania
„Zielony Pierścień”, a Partnerami
organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy promujący lub działający w turystyce na obszarze dolne-

- go Wieprza.
Ich wspólnym celem jest wypromowanie wśród turystów
uroków tego odcinka rzeki i
zaproszenie na rodzinny wypoczynek na kajakach.
Jak co roku zawodnicy ścigali
się na dystansie 104 km z Lubartowa do Kośmina, który jest
zaliczany do klasyfikacji CANOA CUP lub na krótszym odcinku 43 km z Jeziorzan do
Kośmina.
(Ciąg dalszy na str. 2)

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

Markowe produkty
lokalne przez internet

Grup Działania z Polski i Niemiec,
w tym również przez LGD „Zielony Pierścień”.

Będzie to kolejny instrument
promocji i sprzedaży produktów i
usług lokalnych wytwarzanych w
naszym subregionie przez przedWkrótce zostanie uruchomiony sklep in- Powstał on dzięki wsparciu z międzynaro- siębiorców i rolników.
ternetowy, przez który będą sprzedawane dowego projektu współpracy pn. „Marka Dotychczas wyroby lokalne certyprodukty certyfikowane przez LGD „Zielo- lokalna szansą rozwoju regionu”, który jest fikowane przez naszą organizację
ny Pierścień” znakiem marki lokalnej.
realizowany przez sześć Lokalnych
były cyklicznie sprzedawane na
organizowanych przez LGD „Zielony Pierścień” imprezach kiermaszowych w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym oraz indywidualnie przez samych producentów w
różnych punktach sprzedażowych
w Lublinie i Warszawie a także
okolicznościowych
imprezach
plenerowych.
Sprzedaż przez nasz sklep internetowy na portalu o nazwie
www.markalokalnazielonypiersci
en.pl stworzy zupełnie nowe
możliwości promocyjne i dystrybucyjne dla producentów i usługodawców.
(Ciąg dalszy na str. 3)

(Ciąg dalszy ze str. 1)
Nowy rekord na dystansie 104 km z Lubartowa do Kośmina w kategorii open ustanowił Piotr Rosada (50 lat) z Białogardu
(woj. zachodniopomorskie), który jednocześnie został zwycięzcą drugiej edycji
zawodów. Odcinek ten pokonał w 7 godz.
59 min. i 25 s. Tym samym pobił swój
ubiegłoroczny rekord aż o 1 godz. 26 min i
15 s. Drugie miejsce zajął Marcin Rybaczuk
(39 lat) z Warszawy z czasem 8 godz. 31
min. i 34 s, a trzecie Dawid Zieliński (27
lat) z czasem 8 godz. 34 min. 43 s.

Spośród zawodników z Lubelszczyzny
najwyżej, bo na siódmym miejscu, został sklasyfikowany Dariusz Majchrzak
(53 lata) z Dęblina z czasem 8 godz. 54
min. 52 s.
Na dystansie 104 km w kategorii kajaków dwuosobowych zwyciężyła osada
w składzie: Izabela Penczek i Michał
Zielski z czasem 8 godz. 9 min. i 45 s,
drugie miejsce zajęła osada: Ryszard
Mielnik i Maciej Ciupa (czas: 9 godz. 26
min i 12 s), a trzecie – osada: Piotr i
Tadeusz Kapuścińscy (czas: 9 godz. 30
min. i 55 s.

Tadeusz Kapuścińscy (czas: 9 godz.
30 min. i 55 s).
W zawodach na krótszym dystansie
(43 km) z Jeziorzan do Kośmina zwycięzcą został Marek Bartnicki (woj.
mazowieckie) z czasem 3 godz. i 9
min., który powtórzył swój ubiegłoroczny sukces na tym samym odcinku. Tym razem pobił swój rekord z
2019 r. o 59 min. i 46 s. Drugie miejsce zajął Jacek Mikita (woj. mazowieckie) z czasem 3 godz., 9 min. i
1 z czasem 3 godz. 24 min. i 52 s.

Maraton kajakowy na Wieprzu 2020
1 s, a trzecie Dariusz Łapiński (woj. Nagrodę główną, kajak jednoosobowy,
mazowieckie) z czasem 3 godz. 24 wśród zawodników, którzy ukończyli mamin. i 52 s.
raton, wylosował Przemysław Lewiński z
W tej edycji zawodów kajakarze mara- Wielkopolski.

Fundatorzy nagród i upominków dla
zawodników: Spółdzielnia Mleczarska
Ryki, Kanokajaki i West Polo Products.

tończycy mieli lepsze warunki do pływania niż rok temu. Ze względu na
wyższy poziom rzeki nurt był znacznie
szybszy. Ustanowione rekordy trudno
będzie pobić w przyszłości.

Patronat medialny: Polskie Radio
Lublin, Radio Impuls i Dziennik
Wschodni.

Organizatorami imprezy były: Lokalna
Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” oraz
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem”.

Na mecie w Kośminie przy przystani Partnerzy wydarzenia, firmy: DZIKI RAJ,
kajakowej odbyła się dekoracja zwy- NAKANU, KAJAKKAMIL i Stowarzyszenie
cięzców.
Integracji Społecznej Gminy Ryki.

Relację filmową z II Maratonu kajakowego na rzece Wieprz w 2020 r.
można zobaczyć TUTAJ.
Zobacz TUTAJ krótki film o turystyce
kajakowej na dolnym Wieprzu.

Markowe produkty
lokalne przez internet
www.markalokalnazielonypierscien.pl

(Ciąg dalszy ze str. 1)

Od 2020 r. w LGD „Zielony Pierścień”
obowiązują nowe zasady certyfikacji
produktów lokalnych. Tylko te produkty
lub usługi lokalne, które otrzymały znak
Marki Lokalnej „Zielony Pierścień”, będą mogły być sprzedawane przez nasz
sklep internetowy. Są to produkty dostępne w legalnym obrocie.
Pierwsze certyfikaty z lokalna marką
zostały wręczone 17 lokalnym producentom wytwarzającym produkty spo -

żywcze i rękodzieło. Wśród nich są
m.in.: Gospodarstwo Skarby Natury w
Zabłociu (gm. Markuszów), Manufaktura Różana w Starej Wsi (gm. Końskowola), firma „Moje Owoce” w
Klementowicach (gm. Kurów), Gospodarstwo Rolne Kisielewskich –
Olejownia w Nałęczowie, Adam Boguta – Pasieka Wędrowna (gm. Nałęczów), Grzegorz Szymanek - Gospodarstwo Rolne (gm. Kurów) czy Małgorzata Urban – firma „Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance (gm. Kazimierz Dolny).

DOTACJE: PREMIA
NA START
W konkursie na podjęcie działalności
gospodarczej (czyli wsparcie na
start), którego termin upłynął
25.06.2020 r., wpłynęło 26 wniosków.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
czerwcowy nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mieszkańcy złożyli prawie dwukrotnie więcej
wniosków niż dostępna pula środków w
konkursie. Dofinansowanie będzie mogło otrzymać tylko 14 projektów.
Wśród złożonych projektów można
znaleźć pomysły, które dotyczyły uruchomienia takich działalności jak: usługi
gastronomiczne (mobilna kawiarnia),
usługi noclegowe, usługi fotograficzne
czy meblarskie.
Wnioski, po ocenie przez Radę LGD pod
względem zgodności z Lokalną Strategią
Rozwoju i kryteriami wyboru, będą
przekazane do oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
która potrwa około 4 miesięcy.
Przewiduje się, że z wybranymi wnioskodawcami umowy na realizację projektów powinny zostać podpisane do
końca 2020 r.
Pomoc finansowa ma postać premii w
wysokości 60 tys. zł. Jej część wypłacana
jest wnioskodawcy tuż po podpisaniu
umowy na realizację projektu.

