
Szanowni Państwo, 

 Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni podczas ostatnich wyborów do Rady Osiedla.  

 Mieszkamy razem na jednym osiedlu i codziennie spotykamy się z wnioskami o zróżnicowanej tematyce 
oraz różnym stopniu ważności. Spacerujemy, obserwujemy, u każdego z nas pojawiają się przemyślenia i 
pomysły. Dobrze znamy nasze najbliższe otoczenie, jego zalety oraz pojawiające się ewentualne niedogodności. 
To zrozumiałe, że w zależności od wieku, zainteresowań, miejsca zamieszkania czy sąsiedztwa różna jest ocena 
pojawiających się sytuacji oraz odmienne są nasze oczekiwania. Aby właściwiej rozłożyć akcenty dla 
podejmowanych przez nas działań chcemy zgromadzić Wasze uwagi, pomysły, pytania, oczekiwania oraz 
komentarze.  

 W tym celu opracowaliśmy „Ankietę Mieszkańca”, której dystrybucja rozpocznie się od wtorku, 
19.11.2019. Ankiety w formie drukowanej trafią do Państwa skrzynek na listy, a wypełnione będzie można 
składać do specjalnych skrzynek znajdujących się w dolnej części tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych przy 
ul. Jaworowej – przed szkołą oraz naprzeciw wejścia do sklepu Społem. Skrzynki pozostaną już na stałe i będą 
służyć kolejnym ankietom bądź wnioskom i pomysłom, które mogą być  zgłaszane przez Państwa w każdej 
chwili. Ankiety w formie elektronicznej będą udostępnione jako linki; na stronie Rady Osiedla (Facebook) i 
na elektronicznej tablicy ogłoszeniowej RO (WhatsApp). 
Istnieje także możliwość otrzymania link’a do ankiety elektronicznej pocztą e-mail. Wystarczy zgłoszenie 
zainteresowania na adres poczty elektronicznej admin@glebokiepilchowo.pl lub biuro@glebokiepilchowo.pl . 

 Mamy nadzieję, że otrzymane wyniki ankiety pozwolą nam na właściwe zdefiniowanie nurtujących nas 
wszystkich problemów oraz poznanie oczekiwań, których spełnienie uczyni mieszkanie na naszym osiedlu 
jeszcze przyjemniejszym. 

 Nie ograniczamy liczby ankiet przypadających na jedno gospodarstwo domowe wychodząc z założenia, że 
pod jednym dachem mieszkają kilkupokoleniowe rodziny, ludzie w różnym wieku, oraz o zróżnicowanych 
potrzebach i oczekiwaniach. Stąd, im więcej ankiet do nas trafi, tym lepszy obraz naszych wspólnych 
oczekiwań uzyskamy. Tak więc możliwe jest powielenie otrzymanych druków lub pobranie dodatkowych w 
siedzibie Rady Osiedla. 

Prosimy o przemyślenia i z góry dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, pomysły i uwagi. 

          
              Z wyrazami szacunku, 
                    Rada Osiedla 

UWAGA! 
Przypominamy o możliwości korzystania z naszej „Elektronicznej Tablicy Informacyjnej”, dzięki której otrzymasz wszystkie informacji 
bezpośrednio na swój telefon. Link jest na naszym Facebooku. Warunkiem korzystania jest zainstalowana aplikacja WhatsApp oraz 
dołączenie się za pomocą linku z FB. Link można otrzymać również na pocztę elektroniczną po uprzednim powiadomieniu na adres 
admin@glebokiepilchowo.pl . Z tej formy komunikacji korzysta już blisko 70 osób, pamiętaj że zawsze możesz poprosić o pomoc – od 
tego jesteśmy!
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