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Historia Borek oraz ich związku
z Podkową Leśną

• Dobra brwinowskie
i Wilhelmów w XIX wieku,

• Powstanie Borek 
• Powstanie  Miasta – Ogrodu Podkowa 

Leśna, 
• Reaktywacja Stowarzyszenia 

Miłośników Miasta – Ogrodu 
Podkowy Leśnej w Borkach

• Mieszkańcy i charakter Podkowy 
Leśnej i Borek ,

• Identyfikacja lokalnej społeczności.





Wille Borki



Borki w liczbach

• Powierzchnia terenu 70 ha 21a
• Ilość zameldowanych osób 433 w tym 80 osób niepełnoletnich (stan na 29.12.2011) 
• Ilość zarejestrowanych działalności gospodarczych – 37
• Uzbrojenie w media - sieć wodociągowa , kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, 

telekomunikacyjna oraz oświetlenie ulic 
• Własność gminy Brwinów na terenie Borek 

– Grunty – powierzchnia działek 3865m2 ( 0,39ha) w tym 
• 4 działki drogowe o pow. 1600 m2 (0,16 ha)
• 1/3 udziału w 1 działce o pow. 3376 m2 tj. 1125 m2 (0.11 ha) 
• 2 działki o pow. 1140 m2 ( 0,11 ha)

– Infrastruktura : sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz oświetlenie ulic 
• Działki we władaniu gminy Brwinów pow. 33300 m2 (3,33ha) w tym 

– 36 działek drogowych o łącznej pow. 3,32 ha 
– 4 działki nie wykazane w ewidencji gruntów jako drogi o pow. 100m2 (0,01ha)



Identyfikacja społeczności lokalnej

Jak brzmi nasza odpowiedź na pytania:
• Gdzie mieszkamy?
• Z którym miastem jesteśmy ściśle związani kulturowo, emocjonalnie, funkcjonalnie, 

urbanistycznie, architektonicznie, geograficznie i historycznie? 
• W którym mieście na co dzień żyjemy, robimy zakupy, leczymy się, chodzimy do 

Kościoła, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i gdzie mamy więcej 
przyjaciół?

• Gdzie uczą się  dzieci z Borek? 
• Z kim organizujemy Otwarte Ogrody?     

Odpowiedź:

 De facto mieszkamy w Podkowie Leśnej (nie będąc benefaktorem, ale będąc stałym 
jej beneficjentem „za darmo”)

 De jure mieszkamy w Brwinowie (będąc stałym benefaktorem innych, jednocześnie 
nie będąc beneficjentem - podatki, które płacimy trafiają do Brwinowa, i nie wracają 
do nas w postaci inwestycji).



1. Wzmocnienie potencjału Podkowy Leśnej 
2. Wspólna historia i ścisłe związki 
3. Spójność architektoniczno-urbanistyczna 
4. Spójność geograficzno-przyrodnicza 
5. Spójność kulturowo-społeczna
6. Brak widocznej granicy
7. Uporządkowanie chaosu administracyjnego 
8. Zwiększenie liczby mieszkańców Podkowy o 430 osób (10%)
9. Zwiększenie powierzchni miasta o ok. 70 ha 
10.Zwiększenie budżetu Podkowy o 2 mln. Zł *  rocznie (podatki z 

terenu Borek) bez zwiększenia kosztów obsługi administracyjnej
* przy bardzo ostrożnym założeniu 4,6 tys. złotych przypadajacych z budżetu  na mieszkańca Borek; dla porównania Podkowa – 6,4 tys, Brwinów 3,5 tys.

10 ARGUMENTÓW
ZA AKCESJĄ BOREK

DO PODKOWY





Powiększenie obszaru Podkowy Leśnej
na przestrzeni 90 lat  



Tereny położone pomiędzy ul. Wiewiórek i DK nr 719 
postulowane do przyłączenia do Podkowy Leśnej



Procedura zmian granic jednostek 
administracyjnych 
1. Rada gminy składa wniosek do ministra do spraw administracji publicznej za 

pośrednictwem wojewody.
2. Wojewoda w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku przekazuje go wraz ze 

swoją opinią do ministra administracji.
3. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu roku od dnia złożenia wniosku , nie później niż 

do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić 
zmiana.

Wniosek powinien zawierać:
1. uzasadnienie że zmiana granic zapewni gminie terytorium możliwe jednorodne 

ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań 
publicznych,

2. Dane statystyczne,
3. Koszty jednorazowe i stałe wprowadzenia zmiany,
4. Wyniki konsultacji społecznych, uchwały rad miasta i powiatów. Nie mają one 

charakteru wiążącego.



www.willeborki.org

Dziękujemy



Wille Borki w Podkowie Leśnej
materiały dodatkowe











Dokumenty w sprawie przyłączenia
do Podkowy Leśnej
• Zebranie podpisów za przyłączeniem do Podkowy – 70% mieszkańców jest „za”,

• Wpływ inwestycji „Czyste życie” na możliwości akcesji Borek do Podkowy 
Leśnej,

• ekspertyzy ówczesnego MSWiA oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska (które 
rozlicza dotacje unijne do ”Czystego Życia”), 

• Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• Brak przeszkód formalnych w przyłączeniu Borek do Podkowy. 

• Zgodnie z ekspertyzą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków brak jest podstaw 
do objęcia ochroną konserwatorską now przyłączanych do Podkowy terenów,

• Poparcie organizacji podkowiańskich oraz najbardziej wybitnych i zasłużonych 
mieszkańców Podkowy Leśnej z profesorem Jerzym Regulskim na czele. 



Nasza inicjatywa obywatelska spotkała się z negatywną reakcją władz Brwinowa. Efektem czego 
jest czarny PR, zastraszanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
Najważniejsze plotki rozsiewane przez urząd w Brwinowie :

1. Brwinów jest dużo bogatszą gminą niż Podkowa bo ma wyższy budżet .
- Dochody Podkowy na 2014 rok to 24 miliony złotych, liczba mieszkańców 3727 co daje 
6440 zł na jednego mieszkańca 
- Dochody Brwinowa na 2014rok to 82 miliony złotych, liczba mieszkańców 23420 co daje    
3500 zł na jednego mieszkańca 
2. Podatki w Podkowie są dużo wyższe niż w Brwinowie 

Podatek od nieruchomości PODKOWA BRWINÓW 
1 od budynków mieszkalnych 0,74 zł/m2 0,70 zł/m2
2 od gruntów 0,46 zł/m2 0,41 zł/m2
3 od budowli 2% 2%

Opłaty za media 
4 wodociąg 2,38 zł/m3 3,81 zł/m3
5 kanalizacja 7,86 zł/m3 6,48 zł/m3



PODKOWA BRWINÓW 
PLN PLN

Podatek od nieruchomości 

1 od budynków mieszkalnych 148 140
2 od gruntów 552 492

Opłaty za media 
3 wodociąg 523 838
4 kanalizacja 1729 1425

Razem 2952 2895

Różnica: 57 PLN
Oznacza to, że za 1,20 zł miesięcznie  od osoby  nie musimy już nigdy więcej 
jeździć po nic do Brwinowa  - szkoła , poczta, urząd itp.

Symulacja kosztów  dla domu o  pow.   150 m2  na  działce 1200 m2 i 4 osób 
zużywających ok. 150 litrów wody dziennie 















Lista osób które podpisały list otwarty popierające inicjatywę
przyłacznia Borek do Podkowy Leśnej

• 1. prof. Jerzy Regulski - honorowy obywatel Podkowy Leśnej 
• 2. prof. Jadwiga Staniszkis 
• 3. prof. Ryszard Bugaj 
• 4. dr Alicja Matracka-Kościelny – dyr. Muzeum w Stawisku 
• 5. Tadeusz Iwiński
• 6. Marek Majewski - satyryk, poeta, kompozytor 
• 7. Zbigniew Nowak – były radny Podkowy Leśnej
• 8. Aleksandra Krajewska- Nowak 
• 9. Ewa Domaradzka – była radna Podkowy Leśnej , przew. 

Związku Podkowian 
• 10 Oskar Koszutski – zasłużony dla Podkowy Leśnej 
• 11. prof. Kazimierz Gierżod - honorowy obywatel Podkowy Leśnej 
• 12. prof. Andrzej Tyszka 
• 13 Jadwiga Piwońska – była burmistrz Podkowy Leśnej 
• 14. Włodzimierz Pawlik – muzyk, kompozytor 
• 15. Andrzej Kościelny - były burmistrz Podkowy Leśnej
• 16. Akos Engelmayer – ambasador, honorowy obywatel Podkowy 

Leśnej
• 17. Krystyna Golińska-Engelmeyer 
• 18. Bohdan Skaradziński – pisarz , honorowy obywatel Podkowy 

Leśnej
• 19. Waldemar Parzyński- kompozytor 
• 20. Jan Walc 
• 21. Jadwiga Trzeciak-Walc - była radna Podkowy Leśnej
• 22. dr arch. Krzysztof Domaradzki – były architekt miejski 

Podkowy Leśnej 
• 23. prof. Michał Bogusławski - zasłużony dla Podkowy Leśnej
• 24. Zofia Broniek –malarka zasłużona dla Podkowy Leśnej
• 25. Beata Tarłowska – scenarzystka 
• 26. Grzegorz Dąbrowski - zasłużony dla Podkowy Leśnej
• 27. Andrzej Gazda – zasłużony dla Podkowy Leśnej
• 28. Justyna Gołąb - honorowy obywatel Podkowy Leśnej
• 29. Władysław Gołąb - honorowy obywatel Podkowy Leśnej
• 30. Alina Witkowska – dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich 



Podkowa Leśna uchodzi za „raczej dobre”, a Brwinów pomiędzy „średnie” a „raczej dobre” miejsce do życia. 
Ocena Podkowy Leśnej w ciągu ostatnich trzech lat w zasadzie nie zmieniła się, podczas gdy w Brwinowie 
wzrósł odsetek domostw wystawiających gminie ocenę „raczej dobrą” (różnica w ocenach pomiędzy oby-
dwoma gminami uległa znaczącemu zmniejszeniu). Mieszkańcy doceniają inwestycje gminne, choć nadal 
istnieją obszary problemowe (stary Parzniew, Grudów, Biskupice, Falęcin). Skoro jednak ogólnie poprawiają się 
warunki życia w gminie, to jest szansa, że mieszkańcy Brwinowa będą coraz bardziej zainteresowani po-
dejmowaniem różnego rodzaju inicjatyw podnoszących atrakcyjność oferty spędzania czasu wolnego na te-renie 
gminy. Nie należy jednak zapominać o tym, że Brwinów jest gminą kontrastów. W niektórych wsiach problemy 
związane z codziennym funkcjonowaniem (jak chociażby brak możliwości swobodnego prze-mieszczania się po 
terenie gminy przez osoby nie posiadające samochodu) są na tyle duże, że brakuje już chęci i możliwości, aby 
udzielać się społecznie. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż nawet jeśli ktoś z takich osób próbuje działać 
dla dobra ogółu, to działania te koncentrują się bardziej wokół lobbowania na rzecz rozwiązania przez władze 
gminy tychże problemów, niż np. wokół działalności kulturalnej (stąd większe niezadowolenie ze współpracy z 
gminą, skoro ta nie od razu interweniuje). 

W ciągu ostatnich trzech lat wzrósł poziom zadowolenia z zamieszkiwania w obydwu gminach. 

Podkowa Leśna i Brwinów to gminy zamieszkałe przez ludzi w większości biorących aktywny udział w życiu 
gminy. W Podkowie Leśnej 58,1%, a w Brwinowie 56,2% domostw zadeklarowało takie zaangażowanie. W 
Brwinowie w ciągu ostatnich trzech lat poprawiło się zaangażowanie wśród mieszkańców terenów wiej-skich, 
przy czym angażowanie się nie musi oznaczać przynależności do lokalnych organizacji. Są przecież różne formy 
uczestniczenia w życiu gminy (również jako widz), które wpływają pozytywnie na relacje do zamieszkiwanego 
terytorium. 

W obydwu gminach odsetki domostw, w których ktoś działa w organizacji lokalnej są podobne i wynoszą 
13,2% w Podkowie Leśnej i 12,4% w Brwinowie. 



• W Brwinowie należałoby pochylić się nad relacjami pomiędzy urzędem / władzami gminy a 
organizacjami lokalnymi, szczególnie tymi działającymi na terenach wiejskich, gdzie – owszem –
zaangażowanie w porów-naniu z 2011 r. jest wyższe, ale doświadczenia ze współpracy z gminą 
gorsze. 

• W Brwinowie relacje międzyludzkie w ciągu ostatnich trzech lat poprawiły się. Być może 
przyczyną tego jest większa aktywność społeczna mieszkańców terenów wiejskich. W Podkowie 
Leśnej relacje te w zasadzie pozostały niezmienione, choć warto zauważyć, że wśród domostw 
zaangażowanych w życie gminy odsetek domostw dostrzegających przewagę solidarności i dbałości 
o dobro wspólne zmniejszył się. W Podkowie Le-śnej solidarność i owartość są częściej dostrzegane 
wśród tych domostw, w których ktoś działa w lokalnej organizacji. 

• Lepszemu postrzeganiu relacji międzyludzkich w gminie towarzyszą wyższe oceny 
poszczególnych elemen-tów składających się na warunki życia w obydwu gminach. Warto zatem 
aktywizować ludzi i ułatwiać im działalność w lokalnych organizacjach, aby mogli dostrzec u siebie i 
innych większą otwartość i troskę o do-bro wspólne, a wówczas przełoży się to na większe 
zadowolenie z zamieszkiwania w gminie i być może do-datkowo zmobilizuje do jeszcze większej 
aktywności. 

• Różnice w postrzeganiu relacji międzyludzkich pomiędzy Podkową Leśną a Brwinowem 
zmniejszyły się w ciągu ostatnich trzech lat. Nadal uchodzą one za lepsze w Podkowie Leśnej, choć 
Brwinów wypada pod tym względem trochę lepiej. 

• Warto pomyśleć też o lepszej infrastrukturze i usługach turystyczno-rekreacyjnych, które 
podniosłyby atrak-cyjność obydwu gmin, być może stworzyły nowe miejsca pracy i przyczyniły się 
do częstszego przebywania w przestrzeni publicznej. 

• O ile infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna, czystość czy bezpieczeństwo publiczne są 
domeną władz lokalnych, o tyle organizacje pozarządowe mogłyby z powodzeniem zająć się 
profilaktyką zdrowia (szczególnie w gminie Brwinów) i wypełnieniem luki we wciąż 
niewystarczającej liczbie placówek przed-szkolnych i oświatowych. 

• Organizacje lokalne mogłyby też włączyć się w poprawę oferty edukacyjnej gmin. Niestety, oceny 
jakości nauczania w szkołach gminnych (szczególnie w Brwinowie), wystawiane przez osoby, 
których dzieci uczęsz-czają do gminnych placówek oświatowych nie należą do zadowalających, a 
należy pamiętać o tym, że wymagania rodziców będą coraz wyższe, tym bardziej, że obydwie gminy 
zamieszkują w większości osoby z wyższym wykształceniem. 






