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Drodzy Mieszkańcy Borek!
Przekazujemy Wam kolejną porcję informacji
bieżących i historycznych o Borkach oraz o
działaniach naszego Stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia Wille Borki
Ubiegły rok był dla nas kolejnym czasem
społecznej aktywności.
W czerwcu, na stacji WKD Podkowa Leśna
Główna, po raz kolejny zawisł bilboard
promujący ideę przyłączenia Borek do Podkowy.
Zawierał 10 rzeczowych argumentów za akcesją
oraz pokazywał wcześniejsze zmiany granic
Podkowy Leśnej.

Bilboard zapraszał też do Otwartego Ogrodu
organizowanego przez Stowarzyszenie na łączce
przed Pałacykiem Kasyno. 12-go czerwca ponad
300 osób odwiedziło przygotowaną przez nas
ekspozycję. Tytuł wystawy brzmiał: "Mieszkańcy
Borek - historie nieznane". Zaproponowaliśmy
fascynującą podróż od NEOLITU przez ŻELBET
aż do PERFORMANCE’u. Plenerowa prezentacja
ukazywała 11 opowieści o historii i mieszkańcach
Borek. Miały miejsce: wystawa eksponatów, filmy,
konkursy z nagrodami, nauka gry w krokieta oraz
wiele innych atrakcji. Dużym powodzeniem
cieszyły się konkursy z wiedzy o Borkach. Każdy
z uczestników otrzymał ostatni numer „Werandy”.
Na zwycięzców czekały nagrody.

Po obejrzeniu wystawy wiele osób stwierdziło, że
„odkryły” Borki jako interesujące miejsce z bardzo
ciekawą historią.
Poniżej zamieszczamy dwie z kilkunastu plansz
pokazujących historię i mieszkańców Borek.

WILLE BORKI
BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA WILLE BORKI, kwiecień 2017

2

Zapraszamy na wernisaż wystawy
do Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej
w dniu 6 maja 2017 o godzinie 18:30.
Wystawa będzie czynna do 29 maja.

Wspomnienie
28-go Stycznia 2017 r., w wieku 89 lat, zmarł
mieszkaniec
Borek,
sympatyk
naszego
Stowarzyszenia, pan Witold Marszewski, syn
ułana - pułkownika Zygmunta Marszewskiego.

Z życia Borek
W minionym roku dokończono modernizację ulicy
Stanisława Lilpopa na odcinku od Raszyńskiej do
Zamkowej i Łosia.

Odwiedziło nas ponad 300 gości. Dziękujemy
wszystkim za udział w naszym Otwartym
Ogrodzie, za życzliwe słowa, wyrazy sympatii oraz
wpisy do naszej księgi pamiątkowej.
Ze względu na wielkie zainteresowanie, wystawa
będzie ponownie udostępniona zwiedzającym.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wille Borki,
ulica jest ciągiem pieszo jezdnym, a nie jak w
pierwotnych
planach,
ulicą
asfaltową
z
wydzielonym chodnikiem. Taka forma wymusza
na kierowcach ostrożniejszą jazdę. Co prawda na
nowym odcinku nie wykonano w nawierzchni
spowalniających garbów, ale mając na uwadze
pieszych spacerujących z psami, trzeba jednak
ograniczać prędkość.
Ponadto na odcinku od Jaśminowej do Łosia
nawierzchnia ma przewężenia, dzięki którym
ocalało kilkanaście drzew a jednocześnie kierowcy
ustępują pierwszeństwa jadącym z przeciwka.
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Przy okazji remontu ul. Lilpopa załatano nieco
nawierzchnię ul. Jaśminowej. Szkoda, że ul.
Kępińska nie może doczekać się prawdziwego
remontu, mimo petycji przygotowanej przez
Stowarzyszenie i podpisanej przez kilkudziesięciu
mieszkńców Borek ponad 2 lata temu, i nadal
straszy
niebezpiecznymi
dziurami.
Wnioskowaliśmy również o elementy małej
architektury i jak razie pojawiły się aż 2 kosze na
śmieci.

Zagadka
Na jakie cele wydali burmistrz i radni Brwinowa
100 tys. zł z naszych podatków?
1 Na remont ul. Kępińskiej?
2 Na plac zabaw dla dzieci?
3 Na ścieżkę rowerową?
Niestety żadna z tych odpowiedzi nie jest
poprawna. Pieniądze te zostały przeznaczone na
budowę promenady w Mrzeżynie w gminie
Trzebiatów (uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie
nr XXXVII. 335 .2017 z dnia 30 I 2017r).

Radzimy
Jeśli kończy się komuś ważność dowodu
osobistego, nowy może wyrobić sobie w Podkowie
Leśnej – bliżej i bez żadnej kolejki. W nowym
dowodzie nie ma już adresu zamieszkania.

Jeże
Jeże są częstymi gośćmi w naszych ogrodach.
Niejednokrotnie ratujemy je od niechybnej śmierci
pod kołami pędzących samochodów, gdy
beztrosko udają się na przechadzkę po ruchliwej
drodze.
Cieszymy się ich obecnością gdy
niespodziewanie natkniemy się na nie przycupnięte
pod krzakiem czy w pryzmie liści. Śmieszy nas jak
tupią chodząc po twardej nawierzchni.
Nie wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, że na
skutek zmian cywilizacyjnych jeży jest coraz
mniej. Ekolodzy biją na alarm, gdyż populacja
tych zwierząt zmniejsza się w zatrważającym
tempie. W Polsce jest to gatunek objęty ochroną
ścisłą i wymagającą ochrony czynnej (par 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 28
września 20004r).

Co my możemy zrobić , by chronić życie naszych
jeży?
1 Udostępnijmy im wejście do naszego ogrodu
robiąc otwory w ogrodzeniu lub zabezpieczając
przejścia.
2 Jeżeli mamy na naszym terenie zbiorniki wodne,
zabezpieczmy je , be jeż nie mógł do nich wpaść.
3 Uważajmy podczas koszenia, by nieumyślnie nie
uśmiercić śpiącego jeża.
4 Unikajmy używania granulatów przeciw
ślimakom, gdyż zawierają związki trujące dla jeży.
5 Zostawiajmy w zacisznym miejscu kawałeczki
kurczaka lub indyka. Dokarmianie jeży chlebem i
mlekiem może doprowadzić do odwodnienia i
śmierci.
6 Zostawmy dla nich w ogrodzie ustronne miejsce
w spokojnym zakątku ze stertą liści, polan lub
gałęzi. Zapewni im to ciepłe i suche miejsce do
rozrodu i zimowego snu.
7 Obserwujmy czy nie są przedmiotem ataku
rozwścieczonych psów.
8 Nie pozwólmy, by musiały się „jeżyć” z trwogi
czy bezradności i zróbmy wszystko by mogły nam
towarzyszyć przez wiele następnych lat.

Historia mieszkańców Borek
Stanisław Fibich
Płk. inż. Henryk Abczyński
ul. Kępińska (?)
Pułkownik Henryk Abczyński w 1929 roku był
Kierownikiem Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia
Aeronautyki, a w 1932 roku - Przewodniczącym
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Rady Administracyjnej Państwowych Zakładów
Lotniczych w Warszawie. Tuż przed wojną został
zastępcą Dowódcy Lotnictwa gen. Ludomiła
Rayskiego d/s. Zaopatrzenia.
Rodzina Zarembów (Zarębów?)
ul. Kępińska 54
W piętrowym, drewnianym domu należącym do
rodziny Zarembów przed wojną mieszkała także
rodzina kmdr por. Jana Stankiewicza (18881949).
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1946 roku wyjechali oni do RPA, gdzie od
zakończenia wojny przebywał Jan Stankiewicz.
Zmarł on w RPA w 1949 roku.
W 1973 roku na strychu domu przy ul. Kępińskiej
odnaleziono sensacyjny zbiór 620 fotografii i
dokumentów, dzięki którym można poznać życie i
zwyczaje panujące w carskiej flocie oraz w
polskiej marynarce wojennej i handlowej.
Rodzina Trapszów
ul. Kępińska 46
Dom i ogród leżący pomiędzy ulicą Kępińską, a
Lilpopa, należał do znanej aktorskiej rodziny
Trapszów.
Wybitna
aktorka
Mieczysława
Ćwiklińska była córką Marcelego i Aleksandry
Trapszów. W 1944 roku po Powstaniu w ich domu
przebywało wiele osób ze świata artystycznego m.
in. znana aktorka Maria Gorczyńska. Pamiętam tę
piękną artystkę spacerującą z dużym psem
myśliwskim rasy pointer. Rodzina Trapszów
posiadała jeszcze jeden dom – w Podkowie na rogu
ulicy Jeleniej i Błońskiej – „Irambo”.

Tour de Borki
W ramach tegorocznego Festiwalu Otwartych
Ogrodów w Podkowie Leśnej zapraszamy na
rowerową wycieczkę po Borkach – Tour de
Borki.
Kontynuując
poznawanie
Borek
proponujemy tym razem osobiste odwiedzenie
historycznych i ciekawych miejsc.
Przez całą wojnę służył on w polskiej marynarce
wojennej na zachodzie, pływając jako kapitan w
konwojach przez Atlantyk. Był jednym z trzech
braci Stankiewiczów na stałe związanych z
morzem, którzy rozpoczęli morską służbę jeszcze
w carskiej flocie. Jan był jedynym, który przeżył
wojnę. Młodszym był kmdr ppor. Mamert
Stankiewicz, wspaniale sportretowany przez kpt.
Karola Olgierda Borchardta w książce „Znaczy
kapitan”. Zginął w 1939 roku po storpedowaniu
motorowca m/s „Piłsudski”, którym dowodził.
Najmłodszy z braci, kmdr por. Roman
Stankiewicz, zginął w listopadzie 1940 roku na
Kanale La Manche po zatonięciu dowodzonego
przez siebie okrętu „Medoc”.
W domu przy ul. Kępińskiej przez całą wojnę
mieszkała żona Jana Stankiewicza - Irena oraz jego
syn Andrzej, który był moim rówieśnikiem. W

Zapraszamy na Tour de Borki
Start w Podkowie Leśnej,
róg ulic Lotniczej i Myśliwskiej,
w dniu 4 czerwca 2017 o godzinie 12.
Wszystkich Mieszkańców Borek zapraszamy do
współpracy i kontaktu:

Stowarzyszenie Wille Borki
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18
e-mail : wille.borki@wp.pl
www.willeborki.org
FB: Stowarzyszenie Wille Borki

