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Szanowni Panowie!
Zgłaszam kandydaturę Ewy Parzych, prezesa zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Poznaniu. Wywodzi się ze spółdzielczej rodziny. Jej ojciec, Stanisław, był założycielem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu. Ewa Parzych jest absolwentką
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe i otrzymała
licencje: zarządcy nieruchomości, a także licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Przez wiele lat zajmowała się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, a także
zarządzaniem komercyjnym biurowcem. To jej bogate doświadczenie sprawiło, że trzy lata
temu została wybrana, spośród 17 kandydatów (głównie mężczyzn) prezesem Dębieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. W ciągu tych trzech lat poprawiła wyniki finansowe spółdzielni,
gównie poprzez zwiększenie dochodów z lokali użytkowych oraz znaczne ograniczenie
kosztów administracyjnych. Zdołała dokończyć modernizację spółdzielczych domów, łącznie
z usunięciem gazowych podgrzewaczy wody i podłączeniem budynków do sieci ciepłej wody
użytkowej. Przywiązuje dużą wagę do stworzenia dzieciom warunków do zabawy. Udało jej
się przekazać 2 nowoczesne place zabaw. Udostępniła harcerskim drużynom krótkofalowców
z „Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda” lokal na spółdzielczym osiedlu a Bibliotece im.
Edwarda Raczyńskiego nowy lokal, gdzie powstała pracownia komputerowa i jedna z
największych nowoczesnych filii bibliotecznych dla dzieci i dorosłych. Nie zapomina również
o starszych mieszkańcach. To z jej inicjatywy powstała dla seniorów „50+” siłownia fitness
na świeżym powietrzu. Położone nad Wartą wśród zieleni osiedla, z jej inicjatywy,
wzbogacane są o nowe nasadzenia szlachetnych odmian drzew i krzewów między innymi
klonów czerwonych i leszczyny tureckiej, Jej sukcesem jest również bardzo dobra współpraca
z samorządami domowymi, które wspólnie z administracją troszczą się o zieleń i kwiaty oraz
pomagają w podejmowaniu i realizacji decyzji ważnych dla poprawy warunków życia
mieszkańców. Mimo, że funkcje prezesa pełni dopiero trzeci rok to zdobyła powszechny
szacunek i uznanie ludzi, którzy cenią ją za profesjonalizm i życzliwość.
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