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Warto zaufac Pawlowil
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33 lata, zonaty
Wyksztalcenie wyzsze: Absolwent UMCS w Lublinie na
Wydziale Prawa i Administracji. Koriczy Podyplomowe Studia
Menedzerskie w Wyzszej Szkole Handlowej w Radomiu
specjalista do spraw sprzedazy w GE Capital Banku oraz
Radiu Kolor
wspblpracownik Poslbw do Parlemantu Europejskiego
Michata Tomasza Kamihskiego i Ewy Tomaszewskiej
Wicedyrektor Biura Organizacyjnego Prawa i Sprawiedliwosci
Doradca Wicemarszatka Sejmu RP sp. Krzysztofa Putry
Doradca Wicemarszatka Sejmu RP Marka Kuchciiiskiego

Szanowni Panstwo, zdobytem doswiadzenie pracuja.c
w duzych koncernach prywatnych i w szeroko rozumianej sfuzbie
publicznej, rowniez na stanowiskach kierowniczych. Wiem, jak
dziatac sprawnie, szybko i skutecznie na wszystkich szczeblach
administracji - od Urzedu Gminy az po Urzedy Centralne. W pracy
radnego to niezbedne umiejetnosci.
Jesli 21 listopada obdarzycie mnie Panstwo zaufaniem,
to gwarantuje Warn wlasna. ci^zkq prace, wykorzystanie
wszystkich moich kompetencji i bezwzgl^dnq uczciwosc.
Prosze o Wasz gtos!

Obiecuj^,
ze nie
zawiode

POPIERAM KANDYDATA

Dziewit
miejsce |-

W r$ce przysziego sejmiku wojewddztwa powierzam rozwoj i pomy&nosc mojego regionu na najblizsze cztery lata. Dlatego gtosuj$
na IGORA MARSZAtKIEWICZA.

Kandydat do Rady Powiatu Radomskiego

Maleriiil KW Praw i Sprawiediiwost, tf. Nowogradzka W06,02-U1B Warszavia

www.pis.org.pl

Wybieram kompetencje i doswiadczenie!
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Prowo i Sprawled I iwosc
Jako Radny Rady Powiatu
Radomskiego

Pawet

godnie i kompetentnie reprezentowat interesy
naszych Matych Ojczyzn, gmin: Gozd i Jedlnia Letnisko w Radzie Powiatu;

Dziewit

dziatat na rzecz efektywnego pozyskiwania
funduszy unijnych oraz wsparcia dla rolnictwa
i rozwoju obszarow wiejskich;

Kandydat do Rady Powiatu Radomskiego

wspierat wszelkie dziatania dotycza.ce poprawy
ochrony zdrowia obywateli oraz domagat
sie powotania Powiatowego Rzecznika Praw
Pacjenta;
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Prav

dliwdsc ^j
rawo i Spr$
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dbat o porzqdek publiczny i poprawe
bezpieczehstwa obywateli;
podejmowat dziatania dotyczqce budowy,
modernizacji i odwodnienia drbg powiatowych
oraz wspolpracowat z gminami w tych
dziataniach dotyczqcych drog gminnych;

rawiedl

, "Praw

zwracat uwage na edukacje ponadgimnazjalnq.
szczegolnie dla mlodziezy z matych osrodkow
wiejskich oraz starat sie o dostosowanie
programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku
pracy;

Sprav

'rawiedli
^J>
^ Prar

Pan Pawet Dziewit jest osobq wielkiej dojrzatosci
osobistej. Jestem pewien, ze jest godny do petnienia
siuzby dla Was Szanowni Pahstwo jako Radny
Powiatu Radomskiego z terenu gmin: Gozd i Jedlnia
- Letnisko.

wspierat wszelkie inicjatywy na rzecz
powstawania i rozwoju matych przedsiebiorstw,
co daje szanse na tworzenie nowych miejsc
pracy;

dr Zbigniew Kuzmiuk - Marszatek Wojewbdztwa
Mazowieckiego (1998-2001), Poset Na Sejm RP (2001-2004),
Posel do Parlamentu Europejskiego (2004-2009),
Kandydat do Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego

popierat wszelkie dziatania dotycza.ce pomocy
spotecznej i polityki prorodzinnej.
i

Obiecuj^, ze nie zawiod§
e-mail: pawel.dziewit@poczta.fm

