DRODZY SĄSIEDZI!
Chcemy zaprosić Was do dyskusji o tym, co moŜemy zrobić, aby mieszkanie w Borówcu
było przyjemne, wygodne i bezpieczne. Nie mamy tym razem na myśli trudnych spraw
związanych z tworzeniem infrastruktury naszej miejscowości czy planami jej
zagospodarowania. Pragniemy się zająć tym, co nie wymaga nakładów ani skomplikowanych
działań organizacyjnych, a jednak moŜe w bardzo znaczący sposób wpłynąć na to jak nam się
mieszka w Borówcu. Sądzimy, Ŝe ogromnie waŜne są nasze relacje z sąsiadami. Chcemy czy
nie, nasze zachowania wpływają na Ŝycie naszych sąsiadów. To, co dzieje się w naszym domu,
ogrodzie i wokół niego nie jest tylko naszą prywatną sprawą. Miejsce, w którym mieszkamy
jest teŜ przestrzenią wspólną. Sądzimy, Ŝe warto się zastanowić, co moŜemy zrobić aby ta
wspólna przestrzeń była przyjazna.
Zapraszamy mieszkańców Borówca do dyskusji nad stworzeniem „KODEKSU
PRZYJAZNEGO SĄSIADA”. Przedstawiamy nasze propozycje. Chcielibyśmy się
dowiedzieć, które sprawy uznają Państwo za najwaŜniejsze, jakie naleŜałoby jeszcze dodać, a
które pominąć.

• Nie koszę trawy w niedzielę (a moŜe takŜe w sobotę po południu?) aby nie
zakłócać wypoczynku sąsiadów.
• Muzyki słucham w zaciszu domowym, nie zmuszam sąsiadów aby słuchali
jej razem ze mną.
• Hałasujące urządzenia np. pompy zamykam w pomieszczeniach lub
zapewniam im izolację akustyczną.
• JeŜdŜę z rozsądną prędkością ze względu na bezpieczeństwo i z powodu
kurzu jaki się wzbija na nieutwardzonych drogach za samochodem lub
skuterem.
• Mam na swojej posesji pojemnik na śmieci. Nie zostawiam na zewnątrz
worków ze śmieciami, które łatwo moŜe rozerwać lis lub ciekawski pies.
• Mam szczelne szambo i regularnie je opróŜniam.
• Dbam o porządek takŜe wokół mojej działki: sprzątam śmieci, koszę
chwasty.
• Nie palę w piecu lub kominku śmieci aby nie zatruwać powietrza
toksynami, które powstają podczas spalania np. plastiku, kartonów po
napojach itp.
• Mojego psa trzymam na smyczy poza moją posesją. Pilnuję, Ŝeby nie
załatwiał się sąsiadowi pod płotem i aby nie siusiał na jego rośliny, bo moŜe
to je zniszczyć.
• Wymieniłem się z sąsiadem numerami telefonów, pod którymi moŜna nas
zastać gdy jesteśmy poza domem. Dzięki temu mogę się z nim skontaktować,
gdyby na jego posesji działo się coś podejrzanego.

