
gaz,  telefony,  drogi,  chodniki,  zieleń,  pawilony  handlowe,  szkoły  ,
przedszkola).  Powyższe  zadania  realizowali  członkowie  Zarządu
merytoryczni-  wspaniali  ,  którym  miałem  zaszczyt  przewodniczyć.  Zarząd
realizował  zadania  uchwalone  przez  Radę  Nadzorczą  i  był  przez  nią
nadzorowany i kontrolowany. Współpraca Zarządu i rady Nadzorczej układała
się  pomyślnie,  bez  konfliktów  co  stwarzało  dobrą  atmosferę  wśród
pracowników.  Spółdzielnia  za  tą  specyficzną  działalność  była  wielokrotnie
odznaczana i tak:

1. Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach
„ Złoty Medal „ Za Zasługi dla Kielecczyzny „ 1987 r.

2. Ministerstwo Budownictwa
Złota Odznaka „ Zasłużony dla Budownictwa 2002 r.

3. Krajowa Rada Spółdzielcza
Medal „ Za Zasługi dla Spółdzielczości „ 2011 r.

4. Ministerstwo Gospodarki
„ Honorowa Odznaka za Zasługi dla rozwoju gospodarki „ Rzeczpospolitej
Polskiej „ 2015 r.

Jako  Prezes  Zarządu  Spółdzielni  byłem  również  osobiście  odznaczony  przez
Urzędy i  różne organizacje a uwieńczeniem za moją pracę jest nadany przez
Prezydenta RP „ Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „ w 2000 r.

Jestem dumny, że swoją pracą zawodową mogłem przyczynić się do polepszenia
i  tworzenia  lepszych  warunków  zamieszkiwania  bardzo  wielu  rodzinom
i osobom. Dla tych celów warto było podjąć się tych trudnych zadań. W okresie
mojej  pracy  angażowałem  się  w  działalność  społeczną  w  ogólnopolskich
organizacjach  spółdzielczych  jak  również  na  terenie  Miasta  Starachowice.
Kończąc  powyższą  historię  pragnę  serdecznie  podziękować  za  znakomitą
współpracę mieszkańcom- spółdzielcom, członkom Rad Nadzorczych, Członkom
Zarządów za wsparcie, życzliwość i szacunek we wszystkich moich działaniach
zawodowych jak również koleżeńskich.

Zachowując we wdzięcznej pamięci lata naszej współpracy i znajomości, proszę
przyjąć  pozdrowienia  oraz  najgorętsze  życzenia  pomyślności  i  wszystkiego
najlepszego.

Z poważaniem
Stanisław Bzymek
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¿yczy:
Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko - W³asnoœciowej “WANACJA”

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radoœæ.
Niech ka¿da chwila œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yje w³asnym piêknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyœlnoœci¹ i szczêœciem.


