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Przedstawiamy starostów Dożynek Wojewódzkich 2019.
Już 8 września na lotnisku w Radawcu odbędą się Dożynki
Wojewódzkie 2019. Szczególną rolę podczas tego święta
odgrywają starostowie dożynek. W tym roku zaszczytną funkcję gospodarzy pełnić będą Pani Katarzyna Pańczuk-Drozd
i Pan Jarosław Miściur – rolnicy z powiatu lubelskiego.
Katarzyna Pańczuk-Drozd mieszka z rodziną w podlubelskiej miejscowości Pólko w gminie Niemce. Z wykształcenia
jest mgr inż. rolnictwa. Od 13 lat prowadzi z mężem Irkiem
gospodarstwo rolne. Na 40 ha gruntów własnych i dzierżawionych prowadzą produkcję roślinną – uprawiają zboża,
marchew, kapustę, kalafior. Jak mówi Pani Katarzyna,
„prowadzenie gospodarstwa rolnego w bliskim sąsiedztwie
dużego miasta nie jest łatwe. Trudno pozyskać nowe grunty
i poszerzać działalność. W naszym gospodarstwie stawiamy
na ekonomikę produkcji, aby była opłacalna. Z uwagą
śledzimy tendencje na rynku rolnym, starając się produkować warzywa, na które w danym roku będzie popyt. Współpracujemy z okolicznymi zakładami przetwórstwa warzyw,
ale również eksportujemy nasze towary do krajów UE”.
Swój wolny czas spędza z synami, 11-letnim Frankiem
i 13-letnim Emilem, na turniejach oraz treningach piłkarskich i bokserskich, a także czytając książki z różnych
dziedzin. Czynnie udziela się również w Zespole Placówek
Oświatowych w Dysie, biorąc udział w organizacji imprez
okolicznościowych i zbiórek charytatywnych.

Jarosław Miściur mieszka we wsi Policzyzna
w gminie Krzczonów. Jest absolwentem Liceum
Rolniczego w Krzczonowie oraz Akademii Rolniczej w Lublinie, którą ukończył z tytułem mgr inż.
ogrodnictwa, specjalność zarządzanie. Jest ojcem
dwójki dzieci - 6-letniej Hani i 2,5-letniego Antosia. Od 2003 roku prowadzi gospodarstwo
o powierzchni 123 ha, na którym uprawia pszenicę, rzepak i buraki cukrowe. W swojej działalności
rolniczej wprowadza najnowsze metody uprawy,
ochrony i nawożenia. W 2013 roku zajął drugie
miejsce w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny”.
Czas wolny spędza aktywnie wraz z rodziną.
Pan Jarosław jest również zaangażowany
w działalność społeczną. W latach 2014-2018
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
Krzczonów. W 2019 roku został wybrany na
członka Izby Rolniczej Powiatu Lubelskiego oraz
został odznaczony odznaką „Zasłużony dla
Rolnictwa”.

