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Kiermasze Produkto w 
Lokalnych w 2019 roku   

- na skwerze u zbiegu ulic Nad-
wiślańska i Podzamcze w 
dniach: 5 maja;  2 czerwca;   
7 lipca;  4 sierpnia i 1 września. 

W związku z tym przyjmujemy 
zgłoszenia od wystawców, któ-
rzy chcą uczestniczyć w Kierma-
szach Produktów Lokalnych w 
Nałęczowie i Kazimierzu Dol-
nym w 2019 r. 

Warunki udziału wystawców w 
Kiermaszach określone zostały 
w Regulaminie i Formularzu 
Zgłoszeniowym. Prosimy o za-
poznanie się z nimi. Zapra-
szamy. 

Zorganizujemy w 2019r 17 Kiermaszów Produktów 
Lokalnych. Tak jak w latach poprzednich odbędą się 
one w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Ich współ-
organizatorami są Gmina Kazimierz Dolny oraz Na-
łęczowski Ośrodek Kultury. 

e-biuletyn 

Marzec, 2019 r. 

nr 1/12, Rok 4 

W Nałęczowie Kiermasze odbędą 
się na placu przed Nałęczowskim 
Ośrodkiem Kultury w następujące 
niedziele: 

17 marca,  14 kwietnia;  19 maja;  
18 sierpnia;  15 września;  20 paź-
dziernika; 17 listopada  i  15 grud-
nia 

W dniu 15 czerwca (sobota) Kier-
masz odbędzie się w Nałęczowie 
w parku zdrojowym. 

Kiermasze w Kazimierzu Dolnym 
odbędą się w dwu lokalizacjach w 
następujących terminach: 

- na Rynku w dniach 3 marca;   
7 kwietnia i  6 października, 

Nabór wniosków: 

wsparcie na podjęcie 

działalności gospo-

darczej! 

O pomoc finansową mogą 

ubiegać się mieszkańcy z ob-

szaru gmin: Baranów, Jano-

wiec, Kazimierz Dolny, Koń-

skowola, Kurów, Marku-

szów, Nałęczów, Puławy 

(gmina wiejska), Wąwolnica, 

Wojciechów i Żyrzyn. 

Termin składania wniosków 

upływa 10 maja 2019 r. 

Limit dostępnych środków w 

naborze wynosi 1.020.000 zł. 

Więcej informacji w ogłosze-

niu o naborze dostępnym na 

stronie internetowej 

www.zielonypierscien.eu 

 

Świąteczny konkurs! 

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) i środo-

wiska nieformalne (koła gospodyń wiejskich itp.), które działają na obszarze gmin: Bara-

nów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy 

(gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na: wielka-

nocną babkę i mazurka, palmę tradycyjną i współczesną, pisankę, baranka ze słomy i 

kartkę z wycinanką z motywem wielkanocnym. 

Dla zwycięzców przewidujemy upominki rzeczowe. Będziemy też losować wśród wszyst-

kich uczestników konkursu 3 zaproszenia na bezpłatne spływy kajakowe na rzece Wieprz.  

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" we współpracy 

z Nałęczowski Ośrodek Kultury, Kino Cisy Nałęczów 

Zapraszamy!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wsparcie na ogólnodostępną  

infrastrukturę rekreacyjną 

  

Informujemy, że w konkursie nr 13/2019 na operacje 

w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej wpłynęło 19 projektów. 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi   

846 002,18 zł. Wnioskowana kwota wsparcia przez 

wnioskodawców to: 1 325 292,46 zł. 

Wnioski po wstępnej weryfikacji, zgodnie z przyjęta 

procedurą, zostaną przekazane do oceny Rady LGD.  

Zestawienie złożonych wniosków do pobrania: TUTAJ 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”  

Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn  

tel./fax: 81 50 16 140 

www.zielonypierscien.eu 

Warsztaty malarskie i rękodzielnicze! 

Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" z Wojciechowa 

przyjmuje zgłoszenia na nieodpłatne warsztaty malar-

skie - plener malarski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 

5 maja 2019 r. 

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni miesz-

kańcy jednej z gmin należących do Lokalnej Grupy Działa-

nia „Zielony Pierścień”, w tym także osoby z grup defowa-

ryzowanych tj. seniorzy 60+ , osoby bezrobotne po 50 

roku życia lub osoby bezrobotne do 30 roku życia. 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Ar-

tystycznego w Kazimierzu Dolnym prowadzi zajęcia 

warsztatowe w ramach projektu grantowego. 

Uczestnicy to pełnoletni mieszkańcy jednej z gmin na-

leżących do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pier-

ścień”, w tym osoby z grup defowaryzowanych z uwagi 

na wiek (60+). 

Warsztaty organizowane będą w trzech zakresach te-

matycznych: 

- warsztaty z zakresu tkactwa tradycyjnego na krośnie  

-   warsztaty z zakresu tworzenia wianka z kwiatów łą-

kowych i polnych do stroju ludowego i obrzędowego    

- warsztaty z zakresu garncarstwa  

Miejsce zajęć: „Siedlisko Małgorzaty”, Kazimierz Dolny, 

Cholewianka 7A.  

https://www.zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/zakonczony-nabor-wnioskow-nr-132019-%e2%80%93-poprawa-infrastruktury-r

