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Drodzy Mieszkańcy Borek!
Dzisiaj po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce
nowy numer naszego Biuletynu. Ci z Was, którzy
regularnie czytają nasze pismo i znają treść
poprzednich numerów wiedzą o czym na ogół
piszemy. Staramy się poruszać sprawy bieżące,
dotyczące życia codziennego mieszkańców Borek,
jak chociażby sprawy poświęcone walce ze
smogiem. Za każdym
razem też przypominamy
o
korzyściach
wynikających
z
przyłączenia Borek do
Podkowy
Leśnej.
Interesuje nas również
historia tego miejsca i
staramy się przybliżać
Państwu
sprawy,
wydarzenia i ludzi którzy
tu mieszkali. Pokazujemy
że
historia
Borek
nierozerwalnie związana
jest z historią Podkowy
Leśnej, z którą tworzy w
zasadzie spójny organizm,
nie tylko pod względem
geograficznym ale też
ludzkim,
wspólnych
doświadczeń i losów.
Tak się składa, że
początki działalności naszego Stowarzyszenia
pokrywają się mniej więcej z momentem
powołaniawładz miejskich poprzedniej kadencji.
Pomimo, jak się nam wtedy wydawało,
przychylności Burmistrza Podkowy Leśnej, dla
naszych postulatów przyłączenia Borek do
Podkowy, jego kategoryczne veto w momencie,
gdy Rada Miasta skłonna była poddać pod
dyskusję ten projekt zakończyło prace radnych.
Szkoda, że nie dano nam szansy na przedstawienie
naszych argumentów, że nie doszło do rzetelnej i
merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów obu
stron. A przecież wiemy, że część radnych
popierała nasze starania. Również na niższych

szczeblach organizacji miasta spotykamy się z
ogromną życzliwością. W ubiegłym roku
chociażby zaproszeni zostaliśmy do wzięcia
udziału w obchodach dziesiątej rocznicy CKiIO.
Mieliśmy swoje stanowisku na jarmarku
zorganizowanym z tej okazji, według projektu
naszego Stowarzyszenia powstał plakat promujący
tę imprezę, licznie zgromadzeni mieszkańcy
rozwiązywali krzyżówkę przypominającą historię
ich
miasta
również
przygotowaną przez nas.
To właśnie z Podkową
Leśną przygotowaliśmy
kolejny
już
Otwarty
Ogród, który zgromadził
największą
liczbę
odwiedzających
tę
imprezę w tym roku.
Również na co dzień
spotykamy się z ogromną
życzliwością
zarówno
opiniotwórczych jak i
zwykłych mieszkańców
miasta, którzy wyrażają
swoje poparcie dla naszej
inicjatywy.
Po ostatnich wyborach i
powołaniu na kolejną
kadencję burmistrzów obu
miast szanse na zmianę
naszej
sytuacji
nie
napawają optymizmem. Nie traćmy jednak nadziei.
Nasze Stowarzyszenie nie składa broni – kropla
drąży skałę. Tymczasem jednak, jak mówi klasyk
„róbmy swoje”. Postarajmy się wszyscy, aby żyło
się nam tutaj bezpiecznie, wygodnie, przyjaźnie i
szczęśliwie. Jesteśmy otwarci na wszelkie
inicjatywy ze strony Państwa i zapraszamy do
współpracy. Może ktoś z Was zechce zasilić
szeregi naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy.
A z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia
składamy
najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i
spokoju.
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Blues w Borkach
Jak co roku, w czerwcu, w „Trójmieście
Ogrodów”, publiczność miała okazję uczestniczyć
w
wielu
atrakcyjnych
wydarzeniach.
Jednym z nich był już XIV Festiwal
OTWARTE OGRODY w Podkowie Leśnej!
Stowarzyszenie Wille Borki zorganizowało tym
razem
plenerowy
koncert
oraz
piknik
z niespodziankami pod nazwą Blues w Borkach.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się Test
Wiedzy o Borkach. 10 pytań i po 3 odpowiedzi do
wyboru. Ponad połowa wypełnionych testów
zawierała 10, 9 lub 8 prawidłowych odpowiedzi.
Wszyscy laureaci trzech pierwszych miejsc mogli
wybrać sobie nagrodę z puli ufundowanej przez
członków
Stowarzyszenia.
Największe
powodzenie miały sadzonki roślin ogrodowych.

Główną atrakcją Otwartego Ogrodu w Borkach był
występ wspaniałego zespołu Blues Point, któremu
serdecznie dziękujemy.
W trakcie koncertu do zespołu
niespodziewanie
i spontanicznie dołączył jeden
z gości, którym okazał się
muzyk z zespołu Blues Time.
Koncert przyciągnął wielu
zainteresowanych nie tylko
z Borek ale również z Podkowy Leśnej a nawet
przyjezdnych z Warszawy. Pofestiwalowe
statystyki pokazały, że Blues w Borkach był
największym i najliczniej odwiedzanym (poza
tańcami na deskach organizowanymi przez
podkowiańskie CKiIO) ogrodem.
W organizację Otwartego Ogrodu zaangażowani
byli wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Jeden
z nas udostępnił miejsce w swoim wielkim
ogrodzie przy ulicy Lilpopa. Inni przynieśli leżaki,
koce, stoły, dekoracje. Przygotowaliśmy napoje,
wypieki, przekąski, owoce, ale również materiały
informacyjne
oraz
atrakcyjne
konkursy.
Dziękujemy też za pomoc CKiIO w Podkowie
Leśnej i Milanowskiemu Centrum Kultury.

Kolejną atrakcją pikniku
był konkurs na krótki
utwór poetycki opiewający
Borki. Wpłynęło 8 prac,
które oceniało jury pod
przewodnictwem
Marka
Majewskiego, honorowego
członka Stowarzyszenia –
Poety
z Podkowy Leśnej
Pierwsze miejsce: Małgorzata D. z Warszawy
Drzewa unoszą noc
Cisza śpiewa
Borki rozbrzmiewają
Zawitał tu blues
Drugie miejsce: Katarzyna N-S., Zofia Z,, Piotr M.
- wszyscy z Podkowy
Borki to nie Tworki
ani żadne potworki,
Więc przyłączcie do Podkowy
No i problem będzie z głowy
Zdjęcia ze strony CKiIO, więcej zdjęć z naszego
ogrodu na profilu FB Stowarzyszenia.
Mamy nadzieję spotkać się ponownie za rok !
Miał miejsce także inny Otwarty Ogród w Borkach
Zimozielony Ogród organizowany po raz kolejny
przez Sąsiada z rogu Jaśminowej i Lilpopa.
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Obchody 10-lecia CKiIO,

Na początku czerwca w Podkowie Leśnej
odbywały się obchody 10-lecia Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie Wille
Borki otrzymało zaproszenie do udziału w
organizacji imprezy, a przedstawicielka naszego
Stowarzyszenia była pomysłodawczynią plakatu,
który wzbudził powszechny zachwyt i stał się
niewątpliwą ozdobą uroczystości. Do dziś zdobi
jedną ze ścian Pałacyku Kasyno.
Byliśmy także obecni
na
spotkaniu z
mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
placówkami
oświatowymi
i
samorządem
lokalnym.
Spotkanie
poświęcone
było
podsumowaniu 10 letniego dorobku CKiIO.
Podczas imprezy również, ku ogromnej naszej
radości Stowarzyszenie Wille Borki zostało
wyróżnione
dyplomem
„za
partnerskie
współdziałanie i inicjatywy wzbogacające
podkowiańską kulturę”.
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Kolejnego dnia obchodów wzięliśmy udział w
Pikniku 10-lecia. Na naszym stanowisku, które
było jednym z większych, przybyli goście mogli
otrzymać materiały dotyczące Borek, w tym
Spacerownik i archiwalne Biuletyny, a także
zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia.

Dużym
zainteresowaniem
cieszył
się
przygotowany i zorganizowany przez nas Quiz
Podkowa Leśna od A-Z dotyczący historii miasta
i promujący działalność CKiIO. W quizie wzięło
udział ok. 60 osób a nagrodami ufundowanymi
przez
CKiIO
były
plakaty
Franciszka
Sarowieyskiego podpisane przez artystę.

Zdjęcia prywatne i ze strony CKiIO

Ul. Stanisława Lilpopa w Borkach
Grupa osób mieszkających przy ul. Lilpopa, na
odcinku pomiędzy ulicami Jaśminową i Zamkową,
zwróciła się do Urzędu Gminy o wykonanie
progów spowalniających. W odpowiedzi z dnia 7
lipca Urząd poinformował, że zarówno policja jak
i urzędnicy kilkukrotnie przeprowadzili kontrole,
które nie ujawniły przypadków łamania przepisów
o ruchu drogowym. W związku z powyższym
Urząd nie widzi potrzeby wykonania progów lecz
prosi mieszkańców o informowanie Policji
o ewentualnych wykroczeniach.
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Borki w oparach…
Pożegnaliśmy nie tak dawno temu lato, jedno z
najładniejszych (o ile nie najładniejsze) jakie
pamiętamy. Albo, jak kto woli, pożegnaliśmy lato i
piękną złotą polską jesień. Każdy w końcu ma
prawo mieć swoje własne zdanie na temat
przenikania się pór roku. Ale, jak to co roku bywa,
po lecie lub lecie i jesieni przychodzi zima. Czuć ją
już wszędzie. Czuć bardzo. Szkoda tylko, że nie w
postaci rześkiego, mroźnego powietrza o poranku,
tylko w postaci „co dziś sąsiad wrzucił do pieca”.
Smród, kłęby czarno-szarego dymu i … śmierć.
Tak, śmierć rozchodzi się po naszej okolicy
zwłaszcza rano i wieczorem. Choć za dnia też się
zdarza, a co tam. Jak truć to skutecznie. I nie jest to
przesada, ani próba prowokacji. Przestańmy w
temacie smogu być łagodni i zacznijmy rzeczy
nazywać po imieniu. Przestańmy pisać, że „okien
nie da się otworzyć,” że „przewietrzyć sypialni
przed snem nie można”, że „na spacer się nie da
wyjść”, albo „pościeli przewietrzyć się nie da, bo
smrodem przejdzie”… Oczywiście wszystko to
prawda. Ale dużo ważniejsze jest to, że sąsiedzi,
którzy spalają w swoich piecach co popadnie,
śmieci albo paliwo niskiej jakości zabijają nas.
Zabijają powoli, dzień po dniu. Musimy zacząć
aktywnie się temu przeciwstawić. Musimy przestać
obawiać się zwrócić sąsiadowi uwagę. A jak trzeba
powinniśmy zawiadamiać właściwy urząd i prosić
o stosowną kontrolę. Przestańmy się krygować,
zacznijmy dbać o życie nasze, naszych rodzin i
naszej społeczności.
I jeszcze kilka ciekawostek:
•

•

•

20 procent Polaków uważa, że palenie w piecu
śmieciami jest proekologiczne – bo dzięki temu
mniej odpadów trafia na wysypiska. A 18
procent myśli, że takie zachowanie to oznaka
przedsiębiorczości. (Tak wynika z badań
przeprowadzonych w ramach kampanii “Nie
rób dymu”. Przerażające…)
U osób zdrowych nawet krótkotrwały kontakt
ze smogiem wywołuje: stany zapalne,
podrażnienie spojówek, krtani i tchawicy,
łagodne, przemijające stany zapalne płuc,
zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku.
Z kolei u osób chorych na astmę i POCHP
dochodzi do zaostrzenia tych schorzeń,
nierzadko ze skutkiem śmiertelnym.

•

•
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Natomiast
wieloletni
kontakt
z
zanieczyszczeniami powietrza może prowadzić
do rozwoju nowotworów złośliwych, takich
jak:
o rak płuca
o rak zatok
o nowotwory jamy ustnej, gardła i krtani
oraz przełyku
o rak nerki.
Według Światowej Organizacji Zdrowia,
zanieczyszczenie powietrza w 30 proc.
odpowiada za powstawanie nowotworów.
Smog jest szczególnie groźny dla dzieci, kobiet
w ciąży, osób starszych oraz chorych ze
schorzeniami
układu
oddechowego
i
alergików.

W załączeniu przekazujemy Państwu wraz z
biuletynem informację o badaniu, jakie
przeprowadził NFZ. Badanie zatytułowane jest
“Analiza przyczyn wzrostu zgonów w Polsce
2017”. Lektura godna uwagi, cały raport można
znaleźć na stronach NFZ (nfz.gov.pl).
Nową pomocą w walce ze smogiem jest rządowy
program Czyste Powietrze, realizowany od
września 2018 r do czerwca 2027 r. Można
ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie
budynku, wymianę okien oraz wymianę starego
pieca. Wnioski o dofinansowanie mogą składać
osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele
domów
jednorodzinnych.Dofinansowania
na
terenie Mazowsza udziela Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wnioski można składać zarówno w wersji
elektronicznej, jak też papierowej.– szczegółowe
informacje
na
www.wfosigw.pl/stronaglowna/aktualnosci/20978
Źródła: NFZ nfz.gov.pl, smoglab.pl, poradnikzdrowie.pl,
Rzeczpospolita rp.pl

Wszystkich Mieszkańców Borek zapraszamy do
współpracy i kontaktu: e-mail wille.borki@wp.pl

Stowarzyszenie Wille Borki
05-807 Podkowa
www.willeborki.org

Leśna, ul. Lilpopa 18
Stowarzyszenie Wille Borki

