
CZĘŚĆ 1 ZGROMADZENIA  

 
 

Grzegorz Witkowski 
 
Ul. Żabińskiego  
Nr członkowski 8872 

  
 

Mieszkam na Ursynowie od ponad 30 lat. Mam 

żonę i dorosłą córkę. Posiadam wykształcenie wyższe 

na wydziale cybernetyki WAT. Pracuję w ZUS                                   

w Departamencie Ochrony Informacji jako naczelnik 

wydziału.    

 Ponadto uważam, że posiadana przeze mnie 
wiedza i nabyte doświadczenie przyczynią się do 
rozwoju  Spółdzielni.  
Interesuję się historią i dobrą literaturą. 
 
 
                                        Grzegorz Witkowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ 2 ZGROMADZENIA  

 

 

Michał Słowiński 
 

Ul. Belgradzka   
Nr członkowski 10057 

 

Mam 45 lat. Od 1983 roku jestem związany                 
z Ursynowem, z terenami należącymi do SM „Wyżyny”. 
Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą przy               
ul. Belgradzkiej. 

Bacznie  obserwuję i uczestniczę w działalności 
Spółdzielni. Uczestniczę w zebraniach członkowskich, 
wydarzeniach kulturalnych i reakcyjnych. 

W moim kręgu zainteresowań działając w Radzie 
Nadzorczej SM „Wyżyny” byłaby dbałość o tereny 
zielone, funkcjonowanie w zakresie kultury, sportu                   
i rekreacji. 

  

                                    Michał Słowiński 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ 3 ZGROMADZENIA 

 
 
                                                      
 

Halina Kupiecka 
 
Ul. St. Kazury  
Nr członkowski 3795 
 
 Jestem mieszkanką Ursynowa od ponad 30 lat.                   

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem. 
Ukończyłam Wydział Inżynierii Środowiska na 
Politechnice Warszawskiej.  

Od ponad 40 lat pracuję przy różnych 
inwestycjach m.in. jako kierownik robót, projektant czy 
inspektor nadzoru. Znane mi są problemy związane ze 
spółdzielczością mieszkaniową.  

Od 2018 roku jestem Radną Koalicji 
Obywatelskiej w Dzielnicy Ursynów. 

 
                        
                                     Halina Kupiecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 4 ZGROMADZENIA 

 

                                                       

Ewa Dobrowolska-Nogal 
 

Ul. St. Kazury  
Nr członkowski 4497 
 

Chciałam zostać członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”. 
 Czuję się predestynowana do tej funkcji, gdyż 
cechuje mnie: 
- życzliwe podejście do ludzi i zrozumienie dla ich spraw, 
które nabyłam podczas ponad 40-letniej pracy w pomocy 
społecznej, w tym 26 lat jako kierownik ośrodka pomocy 
społecznej na Mokotowie, 
- solidność, sumienność, dyspozycyjność, zdolności 
organizacyjne, 
- umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami 
różnych zawodów i środowisk. 
 W Radzie Nadzorczej chciałabym zająć się 
sprawami z zakresów: zadłużenia czynszowego, 
dotykającego m.in. współmieszkańców starszych, 
niepełnosprawnych, bezrobotnych, a ponadto życia 
kulturalnego naszej Spółdzielni. 

 

 
                            Ewa Dobrowolka-Nogal     
 

 

 

 

 



CZĘŚĆ 5 ZGROMADZENIA 

 

                                                      
 

Hanna Wodzińska 
 

Ul. St. Kazury  
Nr członkowski 5687 
 

Prowadzę działalność gospodarczą, która nie 
jest związana z działalnością Spółdzielni. 

W zasobach Spółdzielni „Wyżyny” mieszkam od 36 lat. 
Pragnę czynnie uczestniczyć w pracach Rady 
Nadzorczej i być pomocną w rozwiązywaniu 
problemów naszej Spółdzielni. 

Moje zamierzenia to: 

- wspieranie inicjatyw społecznych i większy udział 
mieszkańców w życiu Spółdzielni, 

- rewitalizacja przestrzeni, terenów zielonych, 
miejsc wypoczynku mieszkańców, a także placów 
zabaw, 

- dalszy rozwój zasobów i efektywne zarządzanie 
środkami, 

- wzrost przychodów z najmu lokali użytkowych                   
i miejsc reklamowych. 

Reprezentowanie mieszkańców będzie dla mnie 
zaszczytem. 
 

                                   Hanna Wodzińska 
 
 



CZĘŚĆ 7 ZGROMADZENIA 

 

 

Witold Kemicer 
 

Ul. Małej Łąki  
Nr członkowski 5404 
 
  Mam 64 lata, wraz z rodziną mieszkam na 
terenie S.M. Wyżyny od 1993 roku. Posiadam 
wykształcenie średnie techniczne.  

W Radzie Nadzorczej chciałbym zajmować się 
sprawami dotyczącymi eksploatacji i technicznej 
obsługi osiedla. Moja wiedza i doświadczenie w ww. 
sektorach niewątpliwie będzie wartościowym 
dodatkiem dla rozwoju Spółdzielni.  

 
 
 
                                 Witold Kemicer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 7 ZGROMADZENIA 

 

Maria Rokicka 
 

Ul. Małej Łąki  
Nr członkowski 3537 

 

Mieszkam na Ursynowie od 1985 roku tj. od 
momentu powstania tej spółdzielni.   

Przez ostatnie 30 lat pracowałam w Ośrodku 
Pomocy Społecznej jako pracownik socjalny                     
i specjalista pracy socjalnej. Obecnie jestem na 
emeryturze i dysponuję czasem, który mogę poświęcić 
na działalność społeczną. Mogę więc służyć pomocą 
mieszkańcom SM „Wyżyny” zwłaszcza w kwestii 
poszukiwania rozwiązań dotyczących spłaty zadłużeń  
w opłatach czynszu. 

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe 
pozwoli mi w sposób, mam nadzieję skutecznie pomóc 
osobom  i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. 
Uważam, że moje wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe oraz znajomość przepisów Ustawy                         
o pomocy społecznej stanowią dobrą podstawę do 
pracy w Radzie Nadzorczej. 

 
                                Maria Rokicka 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 8 ZGROMADZENIA 

  
 

Jolanta Latała 
 

Ul. Małej Łąki  
Nr członkowski 2313 
  

Jestem mieszkanką i członkiem SM „Wyżyny” od 
1983r. Z zawodu jestem architektem. W pracy 
zawodowej zajmowałam się planowaniem 
przestrzennym miasta. Przez ostatnie 25 lat byłam 
Generalnym Projektantem głównych opracowań 
planistycznych dla Warszawy.  

Aktualnie jestem na emeryturze. Mieszkając na 
osiedlu „Wyżyny” 37 lat miałam szansę obserwować 
jego rozwój. Szczególnie cenię sobie piękną zieleń, 
miejsca wypoczynku dla mieszkańców i miejsca 
zabaw dla dzieci. 

Chciałabym dopilnować utrzymania porządku               
i czystości na osiedlu oraz ochronę zieleni. Uważam, 
że należy podjąć działania zmierzające do 
uporządkowania sposobu i organizacji odbioru 
posegregowanych śmieci. 

 
                                     Jolanta Latała 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 9 ZGROMADZENIA 
 

 

Małgorzata Ruszkowska 
 

ul. Małej Łąki   
Nr członkowski 3454  
 

Mieszkanką SM „Wyżyny” jestem od 1986 r. 

Wykształcenie wyższe, ekonomiczne, mężatka, dwoje 

dorosłych, samodzielnych dzieci. Zawodowo zajmuję się 

sprawami spółdzielczymi, posiadam licencję zawodową 

zarządcy nieruchomości nr 5620 oraz certyfikat 

Kompetencji Zarządcy Nieruchomości, nr 134, nadany 

przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 

RP. 

   Swoje doświadczenie zawodowe chciałabym 

wykorzystać w pracach Rady Nadzorczej SM „Wyżyny”. 

W wolnych chwilach – książka, dobry film, wystawa, 
spacer. 
 

                            Małgorzata Ruszkowska 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 10 ZGROMADZENIA 
 

 
 

Andrzej Zdzieborski 
 

Ul. Meander  
Nr członkowski 567 
 

Zgłaszając swoją kandydaturę chciałbym 
poinformować, że zawodowo, od wielu lat zajmuję się 
infrastrukturą (głównie telekomunikacyjną), tak 
naziemną jak i napowietrzną. Zarówno pod kątem 
nowych inwestycji jak i  remontów bieżących. Do moich 
obowiązków wchodził pełen zakres prac z tym 
związanych (przygotowanie założeń projektowych, 
uzgadnianie dokumentacji, negocjacje cenowe, wybór 
wykonawcy, nadzór nad pracami, odbiory). 

Najchętniej zajmowałbym się podobnymi 
zagadnieniami, ale równie istotne są, według mnie, 
sprawy bezpieczeństwa na terenie naszej spółdzielni 
mieszkaniowej. Powtarzające się ostatnio podpalenia 
śmietników na Meander budzą mój niepokój. Tym 
również należy się zająć, w szczególności pod kątem 
zabezpieczenia technicznego (nie tylko śmietników)                   
i analizy dotychczasowej współpracy ze służbami 
miejskimi.  

Jest wiele innych zagadnień, równie ważnych dla 
życia mieszkańców naszej spółdzielni, ja poruszyłem 
tylko te dwa powyższe. 

Od lipca tego roku jestem na emeryturze. 
 
                                  Andrzej Zdzieborski 



CZĘŚĆ 11 ZGROMADZENIA 
 

 

Zbigniew Kujawa 
 

Ul. Meander 
Nr członkowski 429 
 

Mieszkaniec  naszej spółdzielni od 1983. Żonaty,             
3 dzieci, 6 wnucząt. 
Przez wiele lat aktywnie uczestniczę w pracach 
związanych z działalnością naszej Spółdzielni Wyżyny. 
Absolwent: 
- Wydz. Transportu Politechniki Warszawskiej 
- Wydz. Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie 

W czasie wieloletniej pracy zawodowej                         
w instytucjach państwowych zajmowałem się głównie 
koordynacją przedsięwzięć inwestycyjnych w tym 
również dofinansowanych ze środków UE jak: 
- budowa Trasy i Mostu Siekierkowskiego 
- budowa linii kolejowej na lotnisko Okęcie.  

Od 13 lat jestem wykładowcą na Studiach 
Podyplomowych w Wydz. Inżynierii Lądowej PW                      
w kierunkach: 
- Zarządzanie w Budownictwie (Negocjowanie i 
zawieranie kontraktów) 
- Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Bud. 
Kolejowym (Ryzyka kontraktowe w budownictwie) 

Jestem kolejną kadencję członkiem Zespołu 
Doradców Dziekana w Wydz. Inżynierii Lądowej PW. 
 

                                     Zbigniew Kujawa 



CZĘŚĆ 12 ZGROMADZENIA 
 
 
                                       

Stanisław Kunikowski 
 

Ul. Braci Wagów  
Nr członkowski 14294   
 

Członkiem Spółdzielni „Wyżyny” jestem od chwili 
jej wydzielenia się  z zasobów SBM Natolin tj. od 1993 
roku. Mogę więc ocenić zmiany jakim podlegała nasza 
Spółdzielnia w przekroju ponad 20 lat. Zmiany te, moim 
zdaniem, w większości  przebiegały we właściwym 
kierunku. Nie oznacza to jednak, że nie ma nic do 
poprawy. Przeciwnie - jest jeszcze wiele do zrobienia.  

Po raz kolejny pragnę kandydować w wyborach 
do Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, a w przypadku 
pozytywnego wyboru zająć się w niej przede wszystkim: 
- obniżeniem opłat czynszowych naszych członków, 
- poprawą estetyki wyglądu naszych osiedli i terenów 
zielonych, 
- poprawą stanu technicznego naszych domów, 
- kontrolą wykonywania zadań remontowych i 
modernizacyjnych, 
- kontrolą sposobów załatwiania skarg i wniosków 
członków naszej Spółdzielni. 

Z zawodu jestem mgr inż. budownictwa wodnego 
więc tematyka budowlana nie jest mi obca. Moje 
wieloletnie doświadczenie zawodowe niewątpliwie 
przyczyni się wydatnie do realizacji powyższych 
zamierzeń. 

 
                               Stanisław Kunikowski 



CZĘŚĆ 13 ZGROMADZENIA 

 

     
 

Ewa Świtlak 
 
Ul. Braci Wagów  
Nr członkowski 6010 
 

Warszawianka z urodzenia, wychowana na 
Powiślu, na Natolinie mieszkam od 21 lat i tyleż lat 
jestem członkiem Spółdzielni „Wyżyny”. Z wykształcenia 
jestem neofilologiem, z zawodu tłumaczem 
konferencyjnym. Interesują mnie szczególnie sprawy 
związane z kulturą, historią Ursynowa oraz ekologią.  

W Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wyżyny” chciałabym móc w większym stopniu 
zaangażować się w jej rozwój i mieć wpływ na poprawę 
naszego otoczenia i jakości życia mieszkańców. Zależy 
mi na wspieraniu inicjatyw społecznych, większym 
wpływie mieszkańców na funkcjonowanie Spółdzielni, 
budowaniu społecznego zaangażowania i wspólnoty                
w całej naszej różnorodności. 

Mieszkamy w naprawdę ładnej części miasta, 
chciałabym by nasze otoczenie we wszystkich aspektach 
zaspokajało potrzeby mieszkańców w każdym wieku. 
Mam nadzieję, że moja działalność w Radzie Nadzorczej 
przyczyni się do tego. 

 
                                               Ewa Świtlak 

 



CZĘŚĆ 14 ZGROMADZENIA 
 

 
                            

Anna Przedborska 
 
Ul. Na Uboczu  
Nr członkowski 8588 
 

 Mam 41 lat i urodziłam się w Warszawie. Na terenie 
osiedla mieszkam od dzieciństwa, od 11 lat jako członek 
Spółdzielni. Wybrałam naszą Spółdzielnię jako miejsce do 
życia ze względu na przestrzeń, zieleń i bezpieczeństwo. 
Zawodowo i emocjonalnie jestem związana z Warszawą.  
 Moja kariera zawodowa związana jest z marketingiem                     
i zarządzaniem, między innym byłam: Kierownikiem Działu 
Marketingu w jednej z sieci telekomunikacyjnych oraz 
Dyrektorem Departamentu Marketingu w ogólnopolskim 
banku. Obecnie jestem Dyrektorem Zarządzającym w firmie 
zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
publicznym. Spółka, w której pracuję oprócz 
bezpieczeństwa osób i ich mienia zajmuje się również 
zabezpieczeniami pirotechnicznymi i antybombowymi                          
a także ochroną transportów morskich i lądowych.  
 Kolejnym obszarem działania Spółki są audyty                         
i ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa biznesu obejmujące 
obszary administracyjne, formalno-prawne, informatyczne                     
i finansowe. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości 
pomagamy naszym klientom wprowadzić programy 
naprawcze w tych zakresach.  
Uważam, że posiadana przeze mnie wiedza i nabyte 
doświadczenie zawodowe przyczynią się  do dalszego 
rozwoju  naszej Spółdzielni.  
 

                                                    Anna Przedborska  



CZĘŚĆ 15 ZGROMADZENIA 
 

 

Mieczysław Grodzki 
 

Ul. Braci Wagów  
Nr członkowski 989 

 
Od 1990 r. mieszkam i działam w Osiedlu i Spółdzielni 

Mieszkaniowej Wyżyny. 
Posiadam wykształcenie wyższe techniczne                                    

i administracyjne oraz tytuł doktora nauk społecznych, szereg 
uprawnień – m.in. uprawnienia budowlane, lustracyjne, jestem 
rzeczoznawcą: budowlanym i majątkowym, ukończyłem kurs dla 
kandydatów rad nadzorczych spółek skarbu państwa. 

Praca zawodowa: ponad czterdzieści lat pracy, w tym 13 lat 
na kierowniczych stanowiskach administracyjnych                           
i technicznych w warszawskich uczelniach wyższych, a od 1987 
roku kieruję rodzinnym przedsiębiorstwem. 

Równolegle prowadziłem i nadal realizuję bardzo aktywną 
działalność na rzecz lokalnych społeczności:  
1. związaną ze spółdzielczością: bankową, mieszkaniową, 
rzemieślniczą, w Zarządzie Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku 
Rewizyjnym i spółdzielniach. 
2. w stowarzyszeniach naukowo-technicznych, w organizacjach 
samorządu gospodarczego i zawodowego, w Mazowieckiej                      
i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

Stabilna pozycja zawodowa, znajomość środowisk 
lokalnych,  umiejętność pracy w zespole, stałe doskonalenie                   
i podnoszenie kwalifikacji, mocne zaangażowanie osobiste, 
kreatywność – to są wg mojej oceny  czynniki, które pozwalają mi 
kompetentnie realizować zadania dostosowane do  
zapotrzebowań społecznych, obowiązującego prawa i aktywnych 
prac legislacyjnych. 

Stan rodzinny: żonaty, dwoje dzieci, które posiadają własne 
rodziny, szczęśliwy dziadek czworga wnucząt. 
 

                                                     Mieczysław Grodzki 



CZĘŚĆ 15 ZGROMADZENIA 
 

 
 

Henryk Mądry 
 
Ul. Meander  
Nr członkowski 7022 
 
 

Mam 62 lata. Od dwudziestu lat jestem 

członkiem SM Wyżyny. W poprzednich latach 

udzielałem się jako przedstawiciel.  

Mam ustabilizowaną sytuację rodzinną                      

i zawodową, więc dysponuję wolnym czasem, 

umożliwiającym działalność społeczną. 

Z zawodu jestem budowlańcem. Myślę, że moje 

długoletnie doświadczenie mogłoby być przydatne                   

w pracy Rady Nadzorczej. 

  
                                           Henryk Mądry 


