BIULETYN SAMORZ/\DOWY KANDYDATA DO RADY POWIATU RADOMSKIEGO PAWLA DZIEWITA

Pawet

Dziewit
miejsce
lista nr

Z ziemi^ radomsk^, a szczegolnie z gminami Cozd
i Jedlnia-Letnisko jestem zwiazany od urodzenia. Stad
pochodze^ Tu si? wychowatem, tu mieszkam ja i moja
najblizsza rodzina. Znam problemy i oczekiwania
mieszkahcow Naszych Gmin. Mam 33 lata i od 4 lat jestem zonaty. Ukohczytem Wydziat Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie.
Obecnie kohcz^ podyplomowe Studia Menedzerskie
w Wyzszej Szkole Handlowej w Radomiu.
Do Prawa i Sprawiedliwosci nalez? od 2003 r. Wspofpracowatem z prezesem PiS Jarostewem Kaczyriskim, przewodniczacym Zarzadu Gtownego PiS joachimem Brudziriskim oraz z postami do Parlamentu
Europejskiego: Michatem Tomaszem Kamihskim i Ewa^
Tomaszewsk^. Bytem cztonkiem Zarz^du Okr^gowego
PiS. Pracowalem w sztabach wyborczych PiS w zwycie/
skich wyborach parlamentarnych w 2005 r. i Prezydenta RP sp. Lecha Kaczyhskiego. Dwukrotnie bytem
Petnomocnikiem Wyborczym Komitetu Wyborczego
Prawa i Sprawiedliwosci w wyborach w 2008 r. J 2010 r.
Przez wiele lat pracowatem w firmach prywatnych
m.in. jako specjalista ds. sprzedazy w GE Capital Banku
oraz Radiu Kolor. Zajmowatem stanowisko Wicedyrektora Biura Organizacyjnego Zarzadu Gtownego Prawa
i Sprawiedliwosci. Od stycznia 2008 roku pracuj?
w Kancelarii Sejmu RP, gdzie miatem zaszczyt bye doradca^ Wicemarszalka Sejmu RP sp. Krzysztofajakuba
Putry, a od sierpnia br. jestem doradca^ Wicemarszatka
Sejmu RP Marka Kuchcinskiego.

Zl 2. DZIEWIT Pawet

Kandydat do Rady Powiatu Radomskiego
•"T

skutecznie
Postawmy na ludzi kompetentnych i uczciwych,
na ludzi skutecznych. Postawmy na tych, ktorzy potrafia dobrze gospodarowac, ktorzy zadbaja o sprawy
naszych Mafych Ojczyzn.
Wykorzystajmy wspolnie
wszystkie szanse i mozliwosci,
jakie stwarza nam Samorz^d
Ziemi Radomskiej. Wybierzmy
ludzi mbdych, z pomyslami, ze
swiezym spojrzeniem, a zarazem sprawdzonych juz w pracy
dla dobra publicznego. Niech
to oni gospodaruj^ w naszym
imieniu.
Zdobytem doswiadzenie

pracuj^c w duzych koncernach prywatnych i w szeroko
rozumianej stuzbie publicznej,
rowniez na stanowiskach kierowniczych. Wiem, jak dziahc
sprawnie, szybko i skutecznie
na wszystkich szczeblach administracji - od Urze/du Gminy
az po Urz^dy Centralne.
W pracy radnego to niezb^dne
umiej^tnosci.
t-

Material KW Prawo i Sprawiedliwost, ut. Nowogrodzka 84/86,02-018 Warszawa

ze
Jesli 21 listopada obdarzycie mnie
Panstwo zaufaniem, to gwarantuj^
Warn wlasn^ ci^zka^ prace^ wykorzy-

nie

zawiod?

staniewszystkich moich kompetencji
i bezwzgl^dn^ uczciwosc.
Prosz? o Wasz gtos! •

tqczy nas powiat

_

.Pawet mt

Dziewit

fakty

•

lako Radny Rady Powiatu Radomskiego b^d$:

drugie miejsce na liscie Prawa i Sprawiedliwosci w wyborach do Rady Powiatu
Radomskiego z okregu wyborczego obejmujcicego gminy: Gozd i Jedlnia - Letnisko;

godnie i kompetentnie reprezentowat interesy naszych Malych Ojczyzn,

•

gmin: Gozd i Jedlnia - Letnisko w Radzie Powiatu;

jesli zostanie wybrany do Rady Powiatu
Radomskiego, chciatby pracowac w Komi-

dzialal na rzecz efekty wnego pozyskiwania funduszy unijnych oraz wsparcia

sji Administracji, Porz^dku Publicznego,

dla rolnictwa i rozwoju obszarow wiejskich;

Bezpieaehstwa i Ochrony Ludnosci oraz
Komisji Edukacji, Zdrowia, Pomocy Spo*

wspieral wszelkie dzialania dotyczace poprawy ochrony zdrowia obywateli

lecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu;

oraz domagal si^ powofania Powiatowego Rzecznika Pravv Pacjenta;
dbal o porzadek publiczny i poprawy bezpieczenstwa obywateli;

•

od urodzenia zwiazany z ziemia radomslq, z gminami: Gozd i Jedlnia - Letnisko.

podejmovval dzialania dotyczace budowy, modernizacji i odwodnienia drog

Stamtad pochodzi i tarn mieszka z najbliz-

powiatowych oraz wspolpracowal z gminami w tych dzialaniach dotyczacych

sza rodzina;

droggminnych;
•
zwracal uwag£ na edukacje ponadgimnazjalna, szczegolnie dla mlodziezy z ma-

sluzba publiana to tradycja w jego rodzinie. Oziadek przez 21 tat byt sottysem wsi

(ych osrodkow wiejskich oraz staral si^ o dostosowanie programu nauczania do

Lipiny, a wuj - przez 4 kadencje radnym

potrzeb lokalnego rynku pracy;

gminy Gozd;

wspieral wszelkie inicjatywy na rzecz powstawania i rozwoju malych przed-

•

siebiorstw, co daje szanse^ na tworzenie nowych miejsc pracy;
popierat wszelkie dzialania dotyczace pomocy spolecznej i polityki proro-

grzymce na Jasna Corf z grupa nr 20;
•

dzinnej.

Szanowni Panstwo. Drodzy Mieszkancy gmin Gozd i JedlniaLetnisko. Mojo, ivspolpraca z Panem Pawlem Dziewitem w Prawie
i Sprawiedliwosci rozpoczela sie w 2003 r. kiedy powstawalo
Biuro Organizacyjne PiS. Od samego poczqtku wspolpraca ta
ukladala sie i do dzis uklada bardzo dobrze. Pan Pawet mimo
dose mlodego wieku jest doswiadczonym czlowiekiem sluzacym
Polsce z poswieceniem i zaangazowaniem. Jest czlowiekiem pracowitym, uczciwym i lojalnym. Wielkq wartosc stanowi dla niego
honor, ktory cent zarowno w zyciu sluzbowymjak i prywatnym.
Naprawde warto mu zaufac.

pieciokrotnie uczestniczyt w pieszej piel*

jego hobby to sport, h istoria, podroze oraz
polskie komedie;

•

znajezykangielski;

•

najmtodszy kandydat na liscie PiS
do Rady Powiatu.

viedliwosc
S Praw
Prawo i Spr

'awiedli

wielkiej dojrzahici osob'tstej. Jestem
pewien, zejest godny do pelnienia
stuzby dla Was Szanowni Panstwo jako
Radny Powiatu Radomskiego z terenu
gmin: Gozd i Jedlnia-Letnisko.
rtr Zbigniew Kuimiuk - Marszalek Wojewodztwa
Mazowieckiego (1998-2001), Pose! Na Sejm RP (2001-2004), Posel
do Parlamentu Europejskiego (2004-2009), Kandydat do Sejmiku
Wojewodztwa Mazowieckiego

