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Tytuł złożonego wniosku i dane 
identyfikuj ące wnioskodawcę 

Nazwisko i imię 
członka Rady 

Rodzaj  powiązania członka Rady                              
z wnioskodawcą 

1.Ciemięga Maciej,  
ul. Przechodnia 9B/2 
21-150 Kock; 
„Zakup sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania w celu 
uruchomienia firmy informatycznej 
w Kocku”, 
 
2. Szulc Anna Katarzyna, 
Pl. Anny Jabłonowskiej 44 
21-150 Kock; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej o profilu 
multimedialnym”, 
 
3.Myrosznyczenko Wojciech 
Sebastian, 
ul. Radzyńska 65 
21-150 Kock; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej o profilu 
multimedialnym”, 
 
4.Gałązka Gabriela, 
ul. Hugona Kołłątaja 7 
21-150 Kock; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w sektorze 
budowlanym”, 
 
5.Kozyra-Sikorska Ewelina 
Magdalena, 
ul. Hugo Kołłątaja 8 
21-150 Kock; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej:  Biuro Projektowe 
Ewelina Kozyra-Sikorska”. 
 

Futera Tomasz 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Kopeć Natalia, 
Lisów 100B 
21-100 Lubartów; 
„Mobilne usługi diagnostyczno-
prewencyjne w weterynarii”, 
 
2.Prażmo Kamil Damian, 
Nowodwór Piaski 86 
21-100 Lubartów; 

Giza Ewa Joanna 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 
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„Założenie działalności gospodarczej 
w formie mobilnej myjni parowej i 
autodetailingu na terenie powiatu 
lubartowskiego”, 
 
3.Zieleńczuk Stanisław, 
Wolka Rokicka Kolonia 73 
21-100 Lubartów; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Cukiernia – 
Zieleńczuk Stanisław”, 
 
4.Czerwonka Joanna Małgorzata, 
Skrobów 10 
21-100 Lubartów; 
„PPH Joanna Czerwonka. Maceraty-
mazidła na ciepło. Produkcja i 
sprzedaż olejków z wyciągami z ziół 
i kwiatów.” 
 
1.Kowalski Kamil Adam, 
Ostrówek 20 
21-102 Ostrówek Kolonia; 
„Założenie działalności gospodarczej 
w formie innowacyjnego zakładu 
produkcyjnego o profilu ślusarsko-
spawalniczym w Ostrówku Kolonii”, 
 
2.Koprysz Michalina, 
Tarkawica 159 
21-102 Ostrówek; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: „Pogotowie ślubne” 
Michalina Koprysz”, 
 
3.Mączka Marcin, 
Ostrówek 12 
21-102 Ostrówek; 
„Usługi remontowo-budowlane 
Marcin Mączka”. 
 

Gozdal Beata 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Sienkiewicz Agnieszka, 
Samoklęski 1, 
21-132 Kamionka; 
„Wzrost dochodów poprzez 
urządzenie winiarni oraz produkcję 
win gronowych”, 
 
2.Szczepański Paweł Marcin, 
Wólka Krasienińska 25 
21-132 Kamionka; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Usługi minikoparką 
Paweł Szczepański”, 
 
3.Kozdraj Ewa Małgorzata, 
Bratnik 5 
21-132 Kamionka; 
„Założenie działalności artystyczno – 
edukacyjnej w Bratniku poprzez 
remont budynku oraz wdrożenie na 
rynek usług i produktów 
innowacyjnych, nazwa firmy 
ECOART BRATNIK 5”. 

Grospierre- Słomińska 
Nicole 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 
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1.Kowalski Kamil Adam, 
Ostrówek 20 
21-102 Ostrówek Kolonia; 
„Założenie działalności gospodarczej 
w formie innowacyjnego zakładu 
produkcyjnego o profilu ślusarsko-
spawalniczym w Ostrówku Kolonii”, 
 
2.Koprysz Michalina, 
Tarkawica 159 
21-102 Ostrówek; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: „Pogotowie ślubne” 
Michalina Koprysz”, 
 
4.Mączka Marcin, 
Ostrówek 12 
21-102 Ostrówek; 
„Usługi remontowo-budowlane 
Marcin Mączka”. 
 

Kostrzewa Jerzy 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Kopeć Natalia, 
Lisów 100B 
21-100 Lubartów; 
„Mobilne usługi diagnostyczno-
prewencyjne w weterynarii”, 
 
2.Prażmo Kamil Damian, 
Nowodwór Piaski 86 
21-100 Lubartów; 
„Założenie działalności gospodarczej 
w formie mobilnej myjni parowej i 
autodetailingu na terenie powiatu 
lubartowskiego”, 
 
3.Zieleńczuk Stanisław, 
Wolka Rokicka Kolonia 73 
21-100 Lubartów; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Cukiernia – 
Zieleńczuk Stanisław”, 
 
4.Czerwonka Joanna Małgorzata, 
Skrobów 10 
21-100 Lubartów; 
„PPH Joanna Czerwonka. Maceraty-
mazidła na ciepło. Produkcja i 
sprzedaż olejków z wyciągami z ziół 
i kwiatów.” 
 

Niedziela Wiesław 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Janek Patryk, 
ul. Lubartowska 40 
21-143 Abramów; 
„Rozpoczęcie działalności związanej 
z produkcją ogrodzeń metalowych z 
wykorzystaniem elementów 
drewnianych oraz technologii led”, 
 
2.Rodak Michał, 
ul. Lubartowska 46 
21-143 Abramów; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie 

Rola Michał 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 
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wulkanizacji i mechaniki”. 
 
1.Sienkiewicz Agnieszka, 
Samoklęski 1, 
21-132 Kamionka; 
„Wzrost dochodów poprzez 
urządzenie winiarni oraz produkcję 
win gronowych”, 
 
2.Szczepański Paweł Marcin, 
Wólka Krasienińska 25 
21-132 Kamionka; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Usługi minikoparką 
Paweł Szczepański”, 
 
3.Kozdraj Ewa Małgorzata, 
Bratnik 5 
21-132 Kamionka; 
„Założenie działalności artystyczno – 
edukacyjnej w Bratniku poprzez 
remont budynku oraz wdrożenie na 
rynek usług i produktów 
innowacyjnych, nazwa firmy 
ECOART BRATNIK 5”. 
 

Sienkiewicz Mariusz 
Wiktor 
 

Jeden z wnioskodawców Agnieszka 
Sienkiewicz jest żoną członka Rady. 
Pozostali wskazani wnioskodawcy są 
znani członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Chodun-Grabska Luiza, 
ul. Nadjeziorna 6 
21-136 Firlej; 
„Utworzenie gospodarstwa 
agroturystycznego „Domki 
letniskowe u Liuzy””, 
 
2.Tarnowski Dawid, 
ul. Północna 4 
21-136 Firlej; 
„Rozpoczęcie działalności o profilu 
animacyjno usługowym”, 
 
3.Czech Maksimilian Stanisław, 
Bykowszczyzna 6A 
21-150 Kock; 
„Podjęcie działalności gospodarczej 
poprzez utworzenie agroturystyki 
Maksimilian Czech w miejscowości 
Bykowszczyzna”, 
 
4.Bocian Eliza, 
Wólka Mieczysławska 21 
21-136 Firlej; 
„Założenie działalności gospodarczej 
w zakresie sprzedaży hurtowej 
owoców i warzyw.”, 
 
5.Sieńko Michał Wiesław, 
Wólka Mieczysławska 21 
21-136 Firlej; 
„Wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego, ogrodowego i 
elektronarzędzi”. 

Tarnowski Dawid 
 

Jednym z wnioskodawców jest Dawid 
Tarnowski będący członkiem Rady. 
Pozostali wskazani wnioskodawcy są 
znani członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Siepsiak Patryk 
Zabiele 61 
21-104 Niedźwiada; 
„Nowoczesny warsztat 

Tchórz Milena 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
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samochodowy w Zabielu”, 
 
2.Miąc Grzegorz Jan, 
Pałecznica 12C 
21-104 Niedźwiada; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Bar mobilny Grzegorz 
Miąc”. 

podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

1.Aftyka Damian, 
ul. Rynek I/20 
21-140 Michów; 
„Warsztat naprawy kosiarek 
spalinowych i sprzętu ogrodniczego 
w Michowie”, 
 
2.Aftyka Beata, 
ul. Rynek I/20 
21-140 Michów; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie  
prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego „Bacówka nad 
jeziorem” w miejscowości Kunów”. 

Wicha Janina 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych przez 
nich wniosków celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie 
złożonych przez nich wniosków. 

 
Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia 
tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając 
się wpłynąć na realizację tych interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów itp. 

 

 

               Beata Gozdal                                                                                            Mariusz W. Sienkiewicz 

           Sekretarz Rady LGD                                                                                 Przewodniczący Rady LGD 

 


