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Zdrowych, pogodnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
życzy Stowarzyszenie Wille Borki ! 

Drodzy Mieszkańcy Borek, oddajemy do 
Waszych rąk kolejny numer naszego biuletynu 

W tym numerze znajdziecie między innymi: 

• 300Mb/s - światłowód w Borkach?; 

• Informacje o działalności Stowarzyszenia; 

• Borkowian krótkie historie dwie…; 

• Co nas łączy z Podkową Leśną; 

• Wieści z Podkowy. 

a także wkładka: 

• Czym oddychamy? Uwaga smog!; 

• List do sąsiada. 

Więcej informacji na stronie:          www.willeborki.org 

Uwaga  !!!      Orange planuje budowę sieci 
światłowodowej w Podkowie Leśnej. 
W związku z powyższym przedstawiciel 
Stowarzyszenia Wille Borki odbył rozmowę 
z tym operatorem. Mimo, że plany nie obejmują 
Brwinowa, przy okazji okablowania Podkowy, 
mogą nam okablować Borki. Trzeba tylko 
zebrać jak najwięcej chętnych. 
Ustaliliśmy, że przy podawaniu adresu 
brwinowskiego dopisywać mamy Wille Borki, żeby 
wiadomo było, że chodzi o nasze osiedle.  
Im szybciej to zrobimy tym lepiej. Mailowo lub 
telefonicznie możemy składać deklaracje do końca 
roku. 
Poniżej fragment broszury informacyjnej: 

Miasto przyszłości - miasto szybkiego internetu 
Internet stał się częścią naszego codziennego życia. 
korzystamy z niego praktycznie wszyscy i coraz 
częściej. A to powoduje, że potrzebujemy coraz 
szybszego internetu. Właśnie dlatego Orange planuje 
budowę sieci światłowodowej w Podkowie Leśnej. 
Orange światłowód zapewni mieszkańcom naszego 
miasta internet o imponującej prędkości 200Mb/s, 
bogatą ofertę telewizji i telefonię najwyższej jakości. 
Jednak o tym, jaki będzie faktyczny zasięg inwestycji, 
zadecydują sami mieszkańcy. 
Zdecyduj o przyszłości Podkowy Leśnej 
Na decyzję o zasięgu inwestycji w nowoczesną sieć  
światłowodową Orange wpływ będą miały wypełnione 
przez mieszkańców deklaracje zainteresowania 
szerokopasmowymi usługami. Deklaracje będzie 
można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu 
Miasta. 
Wypełnioną deklarację wystarczy przekazać 
w jeden z poniższych sposobów: 

• przesyłając skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji 
na adres: 

cyfrowapodkowalesna@orange.com 

• wrzucając deklarację do urn stojących między 
innymi w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 
Podkowa Leśna oraz bibliotece miejskiej 

• przekazując deklarację podczas wizyty 
przedstawiciela Orange 

W każdej chwili można zadzwonić na dedykowaną 
infolinię 800 606 606 i przekazać swoje zgłoszenie 
telefonicznie. Po więcej informacji zapraszamy również 
na stronę www.podkowalesna.pl 
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Borki kulturalną częścią Podkowy Leśnej 
 
Wystawa multimedialna „Mieszkańcy Borek 
– historie nieznane” 

 Ze względu na wielkie zainteresowanie 
opowieściami o historii i mieszkańcach Borek, 
zaprezentowanymi podczas zeszłorocznej edycji 
Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej, 
postanowiliśmy je ponownie udostępnić, tym 
razem w formie wystawy zorganizowanej w 
podkowiańskim Pałacyku Kasyno. Wernisaż 
odbył się 6 maja 2017. 

 

 W trakcie otwarcia wystawy, oprócz 
wielkoformatowych plansz oraz licznych 
artefaktów umieszczonych w gablotach, można 
było obejrzeć filmy o najstarszym, zabytkowym 
ogrodzie w Borkach (założonym przez rodzinę 
Komorowskich), znajdującym się na ulicy 
Piastowej przy willi Dziewanna oraz sfilmowane 
performance’y jednego 
z pierwszych artystów awangardowych 
w Polsce - Włodzimierza Borowskiego. Odbył 
się też konkurs z wiedzy o Borkach, w którym  
nagrodami były rośliny – jak to w mieście 
ogrodzie. Można było zobaczyć też kilka 
wielkich obrazów rodowitego mieszkańca Borek 
Krzysztofa Jaworskiego – Kiciora. Dziękujemy 
wszystkim gościom za liczny udział w 
Wernisażu oraz pracownikom CKiO za pomoc w 
organizacji wystawy.  

Tour de Borki 

 Wycieczka rowerowa po Borkach – Tour 
de Borki odbyła się 4 czerwca 2017 roku 
w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 
w Podkowie Leśnej. 

  

 Peleton wystartował w samo południe 
z ulicy Myśliwskiej. Po drodze uczestnicy 
zatrzymywali się w najciekawszych miejscach 
i słuchali opowieści z nimi związanych. 
Meta znajdowała się w jednym z domów 
z historią, gdzie na uczestników rajdu czekał 
Spacerownik po Borkach specjalnie na tę okazję 
wydany przez nasze Stowarzyszenie. Impreza 
zakończyła się piknikiem pod dużym namiotem.  

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
a szczególnie tym, którzy opowiedzieli nam 
historie związane ze swoimi domami oraz 
uzupełnili te przygotowane przez nas. 
W pamięci utkwiła szczególnie opowieść 
o przyjaznym duchu „Elżuni” mieszkającej na 
strychu domu przy ulicy Lilpopa. 

Więcej zdjęć na stronie  www.willeborki.org. 
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Borkowian krótkie historie dwie… 

*********************** 
Siedzicie wygodnie na kanapie od… jakichś 

pięciu minut. Właśnie udało się wspólnie ogarnąć 
przestrzeń: sprzątnąć po kolacji, położyć dzieci spać, 
wstawić pranie. Zostały Wam jeszcze rachunki do 
przejrzenia, terminy płatności się zbliżają. Ale to już 
za chwilę, teraz choć moment dla siebie… 
 Dziwne… Dzwoni domofon. Na nikogo nie 
czekacie. Ciekawe, kogo o tej porze licho niesie… 
przecież późno już… 

- Kto tam? 
- Szczęść Boże. 
- Dobry wieczór. Tak? 
- Czy przyjmują państwo Księdza? 

 O Boże! Znowu to samo! To już ten czas, 
a Wy zapomnieliście sprawdzić, jaki jest w tym roku 
rozkład wizyt duszpasterskich w Brwinowskiej parafii 
Św. Floriana… Chodzicie przecież do Kościoła, 
chodzicie regularnie, co niedzielę, na dziecięcą 
Mszę, tę o 11-tej, tę w Podkowie… 

************************ 
 Już niedługo Święta. Piękny, magiczny czas. 
„Może w tym roku będzie trochę więcej śniegu? 
Jakoś tak bardziej zimowo… jak kiedyś? Tak, czy 
siak w domu musi być pięknie… jak zawsze” – 
myślisz. Stoisz właśnie w grupie tak samo 
zabieganych jak Ty sąsiadów, którzy też chcą, żeby 
„było pięknie”. Czekasz na swoją kolej w waszej 
ulubionej kwiaciarni, u pani Marii, 
a gdzieżby indziej. Nie tylko najbliżej, ale 
i najładniej. Stroiki, świeczniki adwentowe i inne 
ozdoby trzeba przysposobić. A może też po prostu 
podpatrzeć? Zainspirować się i zrobić coś w domu z 
dziećmi? Tu zawsze tak ładnie… 

Przed Tobą jeszcze starsza pani i para ludzi 
w podobnym do Ciebie wieku. Czekasz 
i mimochodem słuchasz dyskusji, jaką prowadzą: 

- Wczoraj do Warszawy musiałam pojechać. 
Córka prosiła, żeby wnukiem się zająć. 
Ależ tu rano zgiełk w tym centrum Podkowy. 
Samochodów tyle. Kiedyś tak nie było. 
Na piechotę się chodziło albo na rowerze 
podjechało.Teraz wszyscy by tylko tymi autami 
i autami. I jeszcze zostawiają je, gdzie popadnie. 

 - Parkują i jadą dalej kolejką do Warszawy 
szanowna pani. Co mają robić. Benzyna droga, 
a i tak coraz więcej tych samochodów wszędzie, nie 
tylko u nas. Taki to już świat… I dzieci trzeba przez 
to bardziej pilnować. A zauważyła pani, że to nie 
tylko nasi tu przyjeżdżają? Pełno jakiś obcych, nie 
podkowiańskich rejestracji, tylko pruszkowskich. 
Diabli nadali. 

 „Rany!” – myślisz. „Przecież to o mnie… 
Jakich obcych!” – masz ochotę zawołać. „Ja na 
Wiewiórek mieszkam. Gdzie mam jechać…?” 

Szanowni Sąsiedzi 

 Podkowa Leśna i Borki tworzą nieformalnie jeden 
organizm miejski, są ściśle związane historycznie, 
geograficznie i urbanistycznie, a także kulturowo 
i społecznie. My - mieszkańcy Borek - od początku, 
w przeważającej części, uważaliśmy się za mieszkańców  
Podkowy Leśnej, czynnie uczestnicząc 
w życiu kulturalnym i społecznym tego miasta. Nie chcemy 
być wiecznymi outsiderami, obcymi u siebie. Żyjemy w 
Podkowie. To tu do szkoły i przedszkola chodzą nasze 
dzieci (nawet, jeżeli wymaga to od nas dodatkowego, 
zupełnie niepotrzebnego wysiłku, pisania podań, nerwów i 
niepewności), tu robimy codzienne zakupy, tu spędzamy 
czas w kawiarni, na spacerze, koncercie, wystawie czy 
spektaklu, to tu w większości chodzimy do Kościoła. Do 
Brwinowa zajeżdżamy (bo na zachodzenie trochę zbyt 
daleko) najczęściej tylko wtedy, kiedy musimy załatwić 
jakąś urzędową sprawę wymagającą osobistej obecności. 

 Kilka lat temu, po raz kolejny, podjęliśmy 
inicjatywę, przyłączenia naszego osiedla, naszej 
wspólnoty mieszkańców, do Podkowy Leśnej. Wierzymy, 
że taka zmiana administracyjna będzie miała kolosalne 
znaczenie zarówno dla Podkowy, jak i dla nas. Podkowa 
wzmocni się w wymiarze społecznym (430 dodatkowych 
formalnych, bo przecież nie nowych, mieszkańców), jak i 
finansowym (około 2 miliony naszych podatków zostanie 
tu, gdzie żyjemy). 
My w końcu, pozostając u siebie, staniemy się 
pełnoprawnymi mieszkańcami naszego miasta, a nie 
zapomnianą garstką ludzi gdzieś tam daleko od centrum 
Brwinowa, którym się nic nie należy (chyba, że bardzo 
„upierdliwie” zabiegają, pisma piszą, to się im drogę 
wyremontuje raz na kilkadziesiąt lat, parę dziur załata 
częściej). 

 Podkowa i Borki mają wspólną historię i ścisłe 
związki zapoczątkowane jeszcze przed wojną, trwające do 
dziś (to tu – w borkowiańskim Natusinie - utworzono po 
wojnie Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej). Nie ma 
między nami widocznej granicy, bo spójność geograficzno-
przyrodnicza jest absolutnym faktem, tak samo jak 
spójność architektoniczno-urbanistyczna. 

 Wniosek o przyłączenie Borek do Podkowy 
podpisało 70 % mieszkańców naszego osiedla. Przez ten 
czas zgromadziliśmy wszystkie niezbędne opinie 
i ekspertyzy, z których wynika, że nie ma żadnych 
formalnych przeszkód w przeprowadzeniu tego procesu. 
Nasza inicjatywa spotkała się z bardzo dużą 
przychylnością mieszkańców Podkowy. 

 Przyłączenie Borek nie byłoby precedensem. 
Podkowa Leśna od momentu powstania powiększyła się 
od wschodu o Klementynów, od południa o Młochówek, 
Zarybie, Borowiny od zachodu o Stawisko , które przed 
wojną było wpisane do tej samej hipoteki co Borki. Teraz 
czas na północ, czyli nas - Borki. 

 Głęboko wierzymy, że się nam uda. Życzymy nam 
wszystkim, by Nowy Rok 2018 przybliżył nas do 
zamierzonego celu! 
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Wieści z Podkowy  

 Najpierw Borki ..... To prawda, że 
wybudowanie ulicy Lilpopa bardzo poprawiło jakość 
naszego życia i usprawniło ruch samochodowy. 
Możemy się spierać czy można to było zrobić lepiej, 
ładniej, wygodniej, czy powinno być więcej 
spowalniaczy według niektórych czy wręcz przeciwnie. 
Faktem jednak jest to, że ulica jest i że nareszcie 
mieszkańcy Borek mają świadomość , że ich podatki 
chociaż w części zostały wykorzystane na naszym 
terenie. 

 Prawdą jest jednak również fakt, że Lilpopa to 
jedyna ulica w Borkach po której możemy chodzić bez 
taplania się w błocie i jeździć bezpiecznie bez 
wpadania w koleiny czy głębokie dziury. Niestety w 
najbliższym czasie nie możemy liczyć na nowe 
inwestycje drogowe. W planie rewitalizacji Brwinowa na 
najbliższe 10 lat nie przewidziana jest żadna inwestycja 
na terenie Borek. Pisma Stowarzyszenia w sprawie 
remontu ul. Kepińskiej pozostają bez odpowiedzi. Co 
najwyżej zaklajstrują nam parę dziur. Z tym większym 
więc podziwem obserwujemy więc to co dzieje się po 
drugiej stronie ul. Wiewiórek, czyli 
w Podkowie Leśnej.  

 Przede wszystkim należy wspomnieć że 
Podkowa zajęła 7 miejsce w edycji prestiżowego 
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii 
najlepsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie za najlepiej 
zarządzający samorząd w Polsce. Awans 
z 20. miejsca ubiegłej edycji. Brwinów ponownie nie 
został nawet sklasyfikowany. 

 Rondo na ul. Bukowej 

 Podkowa Leśna również została numerem 1 
wśród gmin miejskich na Mazowszu w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego gdzie między innymi brane są pod 
uwagę wydatki na projekty inwestycyjne, na 
mieszkańca. 

 Jeśli chodzi o wydatki na inwestycje per capita 
w latach 2013-2015 w kategorii małe miasta Podkowa 
zajmowała 34 miejsce w Polsce przeznaczając na ten 
cel 1055zł, podczas gdy Brwinów znalazł się na 51 
pozycji z wydatkując 949zł, Dochód na mieszkańca w 
Podkowie wynosi 8000zł natomiast w Brwinowie 
5000zł. 

 Władzom miasta Podkowa udało się po wielu 
latach walki administracyjnej przekonać starostwo 
w Grodzisku, że do Podkowy nie mogą być stosowane 
aktualne przepisy dotyczące budowy nowych dróg. 
Dzięki temu rozpoczęły się wreszcie, wstrzymywane 
przez urzędników starostwa, remonty ulic. Chodząc po 
Podkowie widzimy jak wiele ulic zostało tu 
przebudowanych czy wyremontowanych 
w ostatnim czasie, m. in. prowadzące do Borek ul. 
Myśliwska i Główna. Kończy się budowa, parkingu 
park&ride przy stacji WKD Podkowa Leśna Gówna. 

Parking Park & Ride 

 Z przyjemnością możemy również dostrzec 
zmiany w wyglądzie miasta. Przed Urzędem Miasta 
powstał nowy park, zadbano o małą architekturę w 
postaci eleganckich ławek, koszy na śmieci 
i uroczych tabliczek zwracających uwagę na zwierzęta 
takie jak jeże czy wiewiórki. Latarnie zostały 
wymienione na nowe, jednolite, ledowe. Zniknęły dzikie 
reklamy. Rozpoczęła się likwidacja słupów 
elektrycznych i chowanie instalacji pod ziemią. Powstał 
też system informacji miejskiej. 

 W planach są ścieżki rowerowe i tor rowerowy 
typu pumptruck. Ma powstać strefa aktywności dla 
młodzieży (i nie tylko) tzw. Street Workout. W celu 
poprawy bezpieczeństwa planowany jest również 
monitoring wizyjny na terenie miasta.  

 Z zazdrością czytamy o inwestycji 
w nowoczesną sieć światłowodową. Nie zgadzamy się 
by nas to ominęło choć jesteśmy tak blisko. Zachęcamy 
do wypełniania deklaracji Orange. 

 

Wszystkich, 

którym los Borek 

nie jest obojętny, 

zapraszamy do 

współpracy 

Stowarzyszenie Wille Borki  

05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18 
e-mail : wille.borki@wp.pl   www.willeborki.org  
FB: Stowarzyszenie-WilleBorki/1719423128284283 
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