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I tu zaczyna siê nasz pomys³....

Idea   akcji....... 

   Idea akcji  „Borówiecki  Autostop” polega na  zainicjowaniu i rozpropagowaniu, wzajemnej 
s¹siedzkiej pomocy w okazjonalnym podwo¿eniu siê np. z Borówca do Poznania lub w odwrotnym 
kierunku. Codziennie wiêkszoœæ z nas doje¿d¿a do Poznania - do pracy, szko³y lub uczelni. 
Wiêkszoœæ jeŸdzi w³asnymi autami, pozostali autobusami.Czasem zdarzy siê tak, ¿e ktoœ spóŸni 
siê na autobus, a czas nagli. Innym razem, nie ma w danej chwili autobusu 503,  a nie mo¿na iœæ 
do trasy katowickiej, bo w³aœnie szaleje zimowa zawierucha lub starsza osoba nie ma na to si³y.
Powstaje wtedy wielki k³opot, jak dojechaæ na miejsce w odpowiednim czasie?
I taka osoba stoi na przystanku i zastanawia siê co tu zrobiæ. Myœli, ¿e sytuacja jest bez wyjœcia...? 
No w³aœnie, czy rzeczywiœcie? Otó¿ s¹dzimy, ¿e jednak nie. Przecie¿ w tym samym czasie, gdy
nasz nieszczêœnik stoi bezradny, obok niego w tê sama stronê,w któr¹ on stara siê pojechaæ jad¹ 
auta osobowe, a w nich s¹siedzi. Gdyby tylko wiedzieli jaki ma problem, wtedy z pewnoœci¹ uczynny 
kierowca  szybko by siê zatrzyma³.                                                         .

Proponujemy, by w takiej w³aœnie chwili, osoba potrzebuj¹ca podwiezienia wystawi³a kartkê z logo 
Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”(prezentujemy wzór takiej kartki), która bêdzie sygna³em 
- informacj¹ dla kierowców, ¿e prosi o podwiezienie. Kartka zaopatrzona w logo bêdzie informacj¹, 
¿e potrzebne jest podwiezienie do Poznania lub gdy autostopowicz chce wróciæ z Poznania i stoi
z kartk¹ np. na trasie katowickiej za rondem Rataje w kierunku Kórnika - ¿e potrzebne jest 
podwiezienie do Borówca.                                                       .

Niektórzy z nas pamiêtaj¹ ksi¹¿eczki Autostop, które kiedyœ doskona³e u³atwia³y podró¿owanie po
Polsce. Uwiarygodnia³y one w pewien sposób osobê oczekuj¹c¹ na podwiezienie, a kierowcy 
chêtniej siê zatrzymywali. Liczymy na to, ¿e podobny mechanizm zadzia³a w proponowanej przez 
nas akcji „Borówiecki  Autostop”. Mamy nadziejê, ¿e akcja ta spowoduje, i¿ bêdzie nam siê 
wszystkim ³atwiej i przyjemniej ¿y³o w Borówcu. Pomoc znanemu lub do tej pory nieznanemu 
s¹siadowi sprawi, ¿e sami równie¿ bêdziemy mogli liczyæ w przysz³oœci na wzajemnoœæ, ¿yczliwoœæ 
i pomoc, tak¿e w innych ¿yciowych sytuacjach. Pamiêtajmy, ¿e to co dajemy innym od siebie zawsze 
kiedyœ wróci do nas, a dobro wraca ze zdwojon¹ si³¹.                                                       .

Podczas odbywaj¹cej siê w Borówcu w dniu 3 paŸdziernika „Biesiady na koniec lata”, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”, przedstawiliœmy wszystkim jej uczestnikom, pomys³ 
na u³atwienie codziennej komunikacji dla mieszkañców Borówca i okolic. W tej chwili pragniemy
przekazaæ Pañstwu jego szczegó³owy opis, wraz z proponowanymi zasadami funkcjonowania.



      Mamy nadziejê, i¿ pomys³ ten spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem i wspólnie zaczniemy 
wcielaæ go w ¿ycie. Jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ¿e tego typu inicjatywa bêdzie docieraæ do  
naszej lokalnej spo³ecznoœci stopniowo. 
S¹dzimy jednak, ¿e warto j¹ propagowaæ, by pomaga³a nam w codziennym ¿yciu. Pamiêtajmy: 
wzajemne kontakty s¹siadów, ¿yczliwoœæ wobec innych, uœmiech, mówienie sobie dzieñ dobry(nawet 
gdy siê nie znamy a spotykamy np. w sklepie czy na ulicy), sprawiaj¹, ¿e stajemy siê sobie bli¿si, mniej 
anonimowi i coraz lepiej czujemy siê tu gdzie mieszkamy. W przypadku sytuacji trudnych, zdarzeñ 
losowych - mo¿emy wtedy liczyæ na pomoc ju¿ poznanych i ¿yczliwych nam ludzi. Gdy mieszka siê w 
ma³ej miejscowoœci - takiej jak Borówiec, œwiadomoœæ tego, ¿e nie jest siê anonimowym, daje ogromne 
poczucie bezpieczeñstwa i komfortu psychicznego. Postarajmy siê swoim zachowaniem sprawiæ, 
byœmy nie czuli siê tutaj jak mieszkañcy wielkiego osiedla w Poznaniu, gdzie czêsto nie zna siê s¹siada 
mieszkaj¹cego za œcian¹ czy piêtro ni¿ej. Nasze wzajemne relacje zale¿¹ od nas samych. 

Niech pomys³ na BORÓWIECKI AUTOSTOP   
i jego stosowanie w praktyce, bêdzie jeszcze jednym elementem takich s¹siedzkich integracji.

       5. Tabliczki odblaskowe bêdzie mo¿na odbieraæ  w Studio Futurum  przy ulicy Poznañskiej 45A 
           w Borówcu.
       6. Uczestnictwo w akcji odbywa siê na zasadzie dobrowolnoœci i w³asnej odpowiedzialnoœci.

Uœciœlijmy zatem  proponowane zasady akcji:

       1.„Borówiecki  Autostop” ma s³u¿yæ okazjonalnemu,wzajemnemu i nieodp³atnemu podwo¿eniu 
           siê w³asnymi autami przez mieszkañców Borówca i okolic, na zasadzie pomocy s¹siedzkiej.
       2.Borówiecki  Autostop” w ¿aden sposób nie ma zastêpowaæ komunikacji publicznej, ani byæ dla 
          niej konkurencj¹.
       3.Do uczestnictwa w akcji zapraszamy mieszkañców Borówca i s¹siednich miejscowoœci. 
       4.Znakiem rozpoznawczym osoby oczekuj¹cej na podwiezienie w kierunku do Poznania lub 
          Borówca  jest trzymana w rêce kartka formatu   A 4  z logo Stowarzyszenia „Przyjazny Borówiec”
          - wzór poni¿ej:
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