Górski
Łączy nas Mokotów
Radny w latach 2006 - 2014

1. Ozdoba Jacek wiek 23 Polska Razem J. Gowina

Patryk

Górski
lista: PiS miejsce: 2

2.Górski Patryk wiek 33 PiS
3. Anna Czabańska
4. Marta Jolanta Dziurowicz
5. Małgorzata Pes vel Pace

TWÓJ głos ma znaczenie
Jacek

ŁĄCZY NAS
MOKOTÓW

Sasin
Dobra zmiana dla
Warszawy
Kandydat na prezydenta Warszawy

Kandydat do Rady Dzielnicy Mokotów
WWW.GORSKI.ORG.PL

Materiał wyborczy sﬁnansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Patryk

Łączy nas Mokotów

Radny w latach 2006 - 2014
W latach 2006 - 2010 byłem:
 wiceprzewodniczącym komisji bezpieczeństwa,
porządku publicznego i przeciwdziałania patologiom
społecznym,
 członkiem komisji budżetu i ﬁnansów,
 członkiem komisji rewizyjnej.
W latach 2010 - 2014 byłem:
 przewodniczącym komisji sportu i turystyki,
 członkiem komisji bezpieczeństwa, porządku
publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym,
 członkiem komisji kultury i nazewnictwa.
Wielokrotnie występowałem z interpelacjami i
interwencjami na rzecz Mieszkańców Mokotowa. Nigdy nie
odmówiłem pomocy i zawsze byłem do Państwa
dyspozycji. Dbałem o interesy Mokotowian najlepiej jak
umiałem. Od lat walczę o to, aby WKS Gwardia nie zniknął
z mapy Mokotowa. Dziękuję za zaufanie, którym
obdarzaliście mnie Państwo przez osiem lat. Nie zawiodę
Was i w tej kadencji.

Popiera mnie:

Materiał wyborczy sﬁnansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

2. Górski Patryk

Urodziłem się 2 kwietnia 1981r. Całe moje życie
związane jest z Mokotowem. Uczęszczałem do Szkoły
Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania
Warszawskiego, mieszczącej się przy ul. Spartańskiej.
Prace magisterską obroniłem w Wyższej Szkole
Ubezpieczeń i Bankowości (Obecna Akademia Finansów).
Ukończyłem również studia podyplomowe na Uniwersytecie
Warszawskim z zakresu Public Relations.
Moja kariera zawodowa jest związana z internetem i
informatyką. Pracowałem w Publicznym Dostępie do
Internetu, gdzie rozwinąłem swoje umiejętności w sztuce
negocjacji i budowania długotrwałych relacji z klientami.
Pracowałem również w Grupie Biznesu Calmein, gdzie
współorganizowałem m.in. Mokotowskie Pożegnanie Lata.
Pracowałem również w ﬁrmie WiedzaNET, która zajmowała
się działalnością szkoleniową. Prowadziłem również
wykłady z wiedzy i umiejętności korzystania z internetu.
Obecnie pracuję w ﬁrmie Hexa Telecom, gdzie jestem
informatykiem zajmującym się kwestiami związanymi z
telekomunikacją i internetem.

Antoni
Macierewicz

Zawsze byłem i będę do Państwa dyspozycji
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