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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Garbów 

 Już za kilka dni odbędą się wybory do samorządu lokalnego. Nasza Gmina stoi przed historyczną szansą 
na podjęcie wyzwań z nową energią i siłą. Mam 40 lat i chcę moje siły, wiedzę i zdobyte w samorządzie 

doświadczenie zawodowe - zwłaszcza doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, spożytkować 
dla dobra wszystkich miejscowości naszej gminy. 

W ostatnich kilkunastu latach zostało wiele zrobione, ale też wiele możliwości rozwojowych 
zaprzepaszczono. Nie wykorzystano wielu okazji na inwestycje, nie skorzystano z wielu dostępnych 

programów pomocowych. W efekcie ludzie musieli zbyt długo czekać na to, co jest konieczne do normalnego 
życia. Kto zwróci im ten czas?  Nie jest sztuką rządzenie bez zadłużenia gminy za wszelką cenę, ale sztuką jest 
takie gospodarowanie majątkiem, aby skutecznie skorzystać ze wszystkich możliwych dróg rozwoju dla dobra 

każdego mieszkańca. Chciałbym, aby w przyszłości podobne błędy nie były już popełniane. 

 Zdecydowałem się na kandydowanie z listy Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że będzie to w tym 
momencie najkorzystniejsze dla naszej gminy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje przeznaczyć ogromne 

sumy na doinwestowanie gmin wiejskich. Umiejętność skutecznego skorzystania z tych okazji zależy od 
aktywności i dobrej współpracy samorządu z administracją rządową. 

 Jestem przekonany, że żyjemy w sytuacji historycznej szansy na dobrą zmianę, ale też szansy na zmianę 
pokoleniową we władzach  naszego samorządu. Osobiście nie rozumiem postawy obecnego Wójta,  który po 

tylu latach nadal za wszelką cenę chce utrzymywać się przy władzy. A przecież zmiana władzy i 
dopuszczenie młodszego pokolenia po 16 latach rządzenia jest chyba czymś naturalnym. Tak przynajmniej 

podpowiadają zdrowy rozsądek i przyzwoitość. 

 21 października zdecydujemy o przyszłości naszej gminy. Czy będzie to stagnacja i dalsze marnowanie 
szans rozwojowych, czy też nowa energia i nowy skuteczny i przyjazny ludziom klimat rządzenia dla dobra 

nas wszystkich i naszych dzieci. Sam mając małe dzieci gwarantuję to drugie i dobrze wiem, o czym mówię. 

• W moim programie chciałbym podkreślić, że urząd musi być bliżej ludzi a samorząd  powinien 
odrodzić się do nowego życia, znacznie bardziej otwartego na mieszkańców. 

• Chciałbym przyspieszyć budowę chodników, oświetlenia i brakuj ącej infrastruktury . 
• Z myślą głównie o osobach starszych i niezmotoryzowanych bardzo chciałbym, przy wykorzystaniu 

programów rządowych, podjąć próbę odbudowy transportu lokalnego. 
• Bardzo poważnie traktuję poprawienie oferty gminnej dla seniorów. Uważam, że różnego typu 

spotkania dla osób starszych powinny mieć miejsce kilka razy w roku. 
• Bardzo istotne jest dla mnie rozwiązanie problemów gminnej opieki zdrowotnej. Mówi o tym wiele 

osób. Wszystkie te sprawy traktuję jako szczególnie ważne. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Garbów! Stoimy przed historyczną szansą na dobrą zmianę. Bardzo Państwa 
proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach na Wójta Gminy Garbów oraz na oddanie głosu na radnych 

kandydujących z listy Prawa i Sprawiedliwości. Niech zwycięży dobra zmiana dla Gminy Garbów. Dziękuję za 
przeczytanie tego listu i szczerze proszę o wsparcie. 

Tadeusz BARSZCZ 
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KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO ŚĆ 

KANDYDACI DO RADY GMINY GARBÓW  
 

Garbów - okręg wyb. nr 2. ANDRZEJ FILIPEK  -  lat 
47, pochodzi z Garbowa Dolnego, żonaty, ojciec trzech 
synów, ukończone Studium Pedagogiczno-Techniczne w 
Lublinie. Obecnie pracuje w branży hotelarsko-
gastronomicznej. Interesuje się historią i przyrodą, lubi 
podróżować. 

Garbów - okręg wyb. nr 3. PAWEŁ BIENIEK  - lat 
37, zam. Garbów, ukończył studia wyższe na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS, kierunek administracja, 
żonaty, trzyletnia córeczka. Kandyduje na radnego Rady 
Gminy Garbów, ponieważ chce przyczynić się do 
poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców gminy. 

Garbów - okręg wyb. nr 4. BOGDAN 
GRZEGORCZYK  – lat 61, zam. Garbów. Motto 
kandydata: „Czas na zmiany w naszej gminie. Musimy 
zerwać krępujące nas układy i układziki trwające od lat. 
Do władzy nie po zaszczyty i apanaże. Do władzy 
uczciwi, z nową energią i pomysłami”. 

Bogucin - okręg wyb. nr 5. SEBASTIAN SOŁDAJ – 
lat 19, zam. Bogucin, wykształcenie średnie rolnicze. 
Obecnie kontynuuje naukę w technikum agrobiznesu. 
Rolnik z zamiłowania. Jako radny chce wpłynąć na 
poprawę jakości i estetyki dróg oraz chodników. 

Bogucin - okręg wyb. nr 6. KATARZYNA CZERW-
JAKUBAS  – zam. Bogucin, mam 44 lata, dwoje dzieci, 
wykształcenie wyższe, jestem pracownikiem socjalnym 
w ośrodku pomocy społecznej. 

Przybysławice - okręg wyb. nr 7. MAGDALENA 
JAROSZUK - lat 41, zam. Przybysławice, mgr inż. 
ogrodnictwa, zamężna, dwie córki. W Radzie Gminy 
chce wnioskować m.in. o utworzenie zakładu 
gospodarki komunalnej, który zadba o istniejącą 
infrastrukturę tj: drogi, chodniki, oświetlenie, 
gospodarkę wodno – kanalizacyjną oraz aby uzdolniona 
młodzież dostawała stypendia finansowe.  

Zagrody - okręg wyb. nr 8. MARIUSZ FILIPIAK  - 
lat 33, zam. Przybysławice, żonaty, dwoje dzieci, 
wykształcenie średnie ekonomiczne, wieloletni 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK, społecznik, 
pracownik prestiżowej rozlewni wody mineralnej. Motto 
kandydata: Z ludźmi i dla ludzi. 

Piotrowice Wielkie i Kol.  - Okr ęg wyb. nr 10. 
DOROTA BUREK  – lat 43, zam. Piotrowice Wielkie, 
absolwentka filozofii KUL, studia podyplomowe z 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKSW w 
Warszawie oraz zarządzania zasobami ludzkimi na 
WSPiA w Lublinie. Lubi pracę społeczną, popiera ideę 
urzędu przyjaznego ludziom oraz polityki rozumianej 
jako „roztropna troska o dobro wspólne”. 

Wola Przybysławska i Meszno - okręg wyb. nr 11. 
Marian Pi ętka – lat 49, zam. Wola Przybysławska, 
wykształcenie monter-spawacz, hobbysta pszczelarz. 
Motto kandydata: Blisko waszych spraw. 

Wola Przybysławska - okręg wyb. nr 12. DR 
AGNIESZKA NALEWAJEK  – lat 42, zam. Wola 
Przybysławska, wykładowca uniwersytecki, nauczyciel, 
wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska”, w 
którym zajmuje się między innymi realizacją Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, radna Rady 
Gminy Garbów w latach 2010-2014. 

Gutanów - okręg wyb. nr 13. SYLWESTER 
PSZCZOŁA  – lat 33, zam. Gutanów, żonaty, dwoje 
dzieci, absolwent Liceum Agrobiznesu w 
Klementowicach, rolnik prowadzący własne 
gospodarstwo zajmujące się uprawą pszenicy, rzepaku, 
buraków cukrowych oraz hodowlą bydła mlecznego. Od 
2010 r. członek Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mleczarskiej „Kurów”, zaś od 2011 r. Delegat 
Lubelskiej Izby Rolniczej. W latach 2014-2018 Laureat 
Mlecznej Gali organizowanej przez Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W 2016 r. 
wyróżniony przez Marszałka Województwa Lubelskiego 
za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz 
obszarów wiejskich w naszym województwie. 

Borków, Janów - okręg wyb. nr 14. TADEUSZ 
TARKA  - lat 65, zam. Borków, żonaty, troje dzieci, 
radny Rady Gminy Garbów w latach 1990-2000 oraz 
2010-2014, członek Zarządu Gminy Garbów w latach 
1990-1998, zastępca wójta w latach 1998-2002. 
Pomysłodawca i współzałożyciel gminnej grupy 
wodociągowej, inicjator założenia OSP i budowy Domu 
Strażaka w Borkowie, aktywny członek Stowarzyszenia 
Wspólnota Garbowska. 

Leśce, Karolin - okręg wyb. nr 15. DARIUSZ 
KULIKOWSKI  - lat 49, zam. Karolin, żonaty, troje 
dzieci. Razem z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, 
radny Rady Gminy Garbów mijającej kadencji. Ze 
swoim doświadczeniem chce działać dla dobra naszego 
społeczeństwa. 

 


