
Drodzy Sąsiedzi,
2015 rok upłynął w Dąbrowie Zachodniej pod znakiem 
inwestycji i związanych z tym kłopotów. Jednak dzięki 
Waszej aktywności informacje o utrudnieniach szybko do 
nas docierały, szybko też staraliśmy się je rozwiązywać lub 
przynajmniej wyjaśniać. 
Nasza akcja zbierania pomysłów i postulatów do planu inwestycji 
na kolejny rok przyniosła wiele wniosków i ciekawych projektów. 
Uznaliśmy, że należy je dokładniej omówić i przekazać zarówno 
tym z Państwa, którzy korzystają z naszych informacji interneto-
wych, jak i pozostałym mieszkańcom.
Tak powstał pomysł tego druku w formie gazetki, który trzymacie 
w rękach. Materiał ten trafił do Waszych skrzynek pocztowych 
dzięki dużej grupie naszych sąsiadów, którzy nie szczędzą czasu 
by pomóc we wspólnych przedsięwzięciach. Dziękujemy!
Zachęcamy również do aktywnego włączenia się w życie Naszego 
Osiedla. Kontakt z nami i bieżącymi sprawami jest możliwy przez 
stronę internetową  albo przez nasz 
profil „Dąbrowa Zachodnia” na Facebooku. 
Zachęcamy również do zapisania się na listę mailingową, dzięki 
której możemy łatwo kontaktować się z Sąsiadami. Wystarczy 
wysłać maila z prośbą o przyłączenie do listy pod adresem: 

A teraz zapraszamy do lektury! 
Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia

www.dabrowazachodnia.pl

witold.gawda@dabrowazachodnia.pl

Dzisiaj jest już znacznie lepiej  
zima nie wydaje się tak groźną 
perspektywą jak jeszcze w paź-
dzierniku, kiedy Zachodnia 
wyglądała nawet gorzej niż na 
tych zdjęciach. Nie zmienia 

to faktu, że rok 2015 głęboko zapadnie nam 
w pamięć, a niektórym Sąsiadom w kieszeń 

 biorąc pod uwagę uszkodzenia zawieszeń 
naszych samochodów.
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Stan na 05.12.2015r.

Nie samymi inwestycjami człowiek żyje.
Oczywiście  ten rok, jak poprzednie obfitował w wiele wyda-

rzeń, które były ważne dla Naszego Osiedla. Niezwykle udany 

czerwcowy Piknik Rowerowy, tradycyjny wrześniowy Piknik 

Rodzinny, koncerty w Lemon Tree. Te  wszystkie działania zbliżają 

nas jako Sąsiadów, a ich wartość dla integracji jest nieoceniona.

Jednak tworząc ten materiał, wyszliśmy z założenia, że bliższa 

koszula ciału  rozrywka i integracja, to jedno, ale warunki 

naszego codziennego życia na osiedlu to...
No właśnie: to nasza codzienność. Mamy nadzieję, że najgorsze, 

i najtrudniejsze już za nami  Zachodnia podnosi się z ruiny, 

a Osiedle Kwiatowe również przestaje przypominać poligon.

W przyszłym roku ma być jeszcze lepiej, ale do tego potrzebny 

jest Państwa udział  zgłaszanie nieprawidłowości, zadawanie 

pytań, domaganie się życia w godnych warunkach, na miarę 

Osiedla Przyjaznego Ludziom, jakim chcielibyśmy być, w jakim 

chcielibyśmy mieszkać!
Działajmy razem  żyjmy razem!
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ul. Zachodnia, kwiecień 2015r.

ul. Zachodnia, maj 2015r.


