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Drodzy mieszkańcy Borek!  

Podobnie jak w zeszłym roku, zaczynamy nasze przygotowania do spotkania z 

Wami podczas wrześniowej edycji Otwartych Ogrodów.  

Tym razem temat naszego ogrodu to  

 

Borki 

Foto 
KONKURS 

Borki w obiektywie 
 

Chcemy, byście razem z nami uczestniczyli w tworzeniu tegorocznego 

wydarzenia przesyłając zdjęcia wykonane przez Was. Jesteśmy otwarci na 

wszelkie propozycje, zdjęcia starsze i całkiem współczesne, zdjęcia przyrody, 

ludzi czy architektury. Wyselekcjonowane prace zostaną wydrukowane w 

dużym formacie i zaprezentowane na wernisażu podczas naszego ogrodu. 

Najlepsze fotografie, wyłonione w głosowaniu uczestników spotkania, zostaną 

uhonorowane Nagrodą Publiczności.  

Otwarty Ogród będzie miał miejsce 12 września 2021 r.  

o godzinie 12:00 na posesji przy ulicy Kępińskiej 75 

Zaczynajcie robić zdjęcia już dziś! 

Na ostatniej stronie zamieszczamy zasady udziału w konkursie. 
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Co ciekawego w Borkach?  

12 czerwca odbyło się „Śniadanie na Lilpopa” - spontaniczne, składkowe 

śniadanie zorganizowane przez bliższych i dalszych sąsiadów. Poprzednie 

miało miejsce w 2019 roku. Rozstawiliśmy stoły i krzesła na poboczu ulicy. 

Każdy przyniósł swoje ulubione potrawy i napoje. Była okazja do nawiązania 

nowych i podtrzymania starych znajomości, ciekawych rozmów, wymiany 

poglądów na tematy bliskie mieszkańcom. Zaczęliśmy o 10-tej rano i dopiero 

popołudniowy deszcz zakończył imprezę.  

 

 

W rozmowach pojawiły się tematy dotyczące lokalnych spraw – na stronie 

obok poddajemy je pod dyskusję.  
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Bezpieczeństwo na ulicach Borek 

Przed kilkoma laty ulica Lilpopa w Borkach została wyłożona betonową 

kostką. Na odcinku między szosą (DK 719) a ulicą Raszyńską wykonano kilka 

garbów spowalniających. Wyniesiono też skrzyżowania z Piastową i 

Raszyńską. Z kolei między ulicą Zamkową a wyniesionym skrzyżowaniem z 

Jaśminową, żeby ocalić drzewa na poboczu, wykonano przewężenia, które też 

spełniają rolę spowalniającą ruch. Niestety odcinek miedzy ulicami Jaśminową 

i Raszyńską pozostał prosty i gładki jak tor wyścigowy, i tak bywa traktowany 

przez kierowców. Ulica Lilpopa nie ma chodnika. Mieszkają tu rodziny z 

dziećmi, które odwiedzają się nawzajem. Ruch pieszy odbywa się jezdnią, co 

przy dużej prędkości przejeżdżających samochodów jest bardzo 

niebezpieczne.  

W trakcie sąsiedzkiego „Śniadania na Lilpopa” padły pomysły na zwiększenie 

bezpieczeństwa:  

• wyniesienie skrzyżowania z wąską uliczką łączącą ulice Wiewiórek i 

Lilpopa - pomiędzy domami nr 36 i 36/6;  

• ustawienie znaków drogowych D-40 „Strefa zamieszkania”  

Kierowcy w strefie zamieszkania nie mogą 

przekraczać prędkości 20 km/h oraz mogą 

parkować pojazdy jedynie w wyznaczonych 

miejscach. To mogą być utrudnienia zbyt 

daleko idące.  

• alternatywnie ustawienie znaków ograniczających prędkość np. do 

40km/h oraz wykonanie kilku garbów wymuszających spowolnienie 

ruchu.  

Ktoś z przekąsem wspomniał o sąsiedniej ulicy Kępińskiej, która nie dość, że 

ma chodnik, to jeszcze prędkość na niej jest skutecznie ograniczona przez 

koślawą, betonową „trylinkę” oraz odwieczne dziury i asfaltowe łaty. 

Stowarzyszenie Wille Borki planuje podjęcie rozmów z Urzędem Miasta i 

Gminy Brwinów w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na ulicy 

Lilpopa a także planowanej przebudowy skrzyżowania ulicy Kępińskiej z 

drogą krajową 719.  



WILLE BORKI 
BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA WILLE BORKI, lipiec 2021 4 

Będziemy wdzięczni za wszelkie pomysły i uwagi dotyczące poruszonych 

wyżej zagadnień a także innych spraw ważnych dla mieszkańców Borek. 

Prosimy o kontakt mailowy na adres: zarzad@willeborki.org  

Otwarty Ogród również będzie okazją do wymiany poglądów. 

 

Regulamin konkursu „Borki Foto” 

❖ Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie zdjęć na 

adres zarzad@willeborki.org do dnia 15.08.2021 

❖ Zdjęcia powinny być w rozdzielczości minimum 3000 x 2000 pixeli i 

przesłane w plikach typu JPG lub PNG 

❖ Stowarzyszenie wybierze zdjęcia, które zostaną zaprezentowane na 

wystawie podczas otwartego ogrodu i zorganizuje głosowanie w celu 

wyboru najlepszych zdjęć. 

❖ Autor nadesłanych zdjęć udziela Stowarzyszeniu Wille Borki prawa 

do ich niekomercyjnej publikacji na portalu willeborki.org, w 

materiałach, publikacjach, albumach oraz planszach prezentowanych 

w przestrzeni publicznej 

❖ Najlepsze zdjęcia zostaną uhonorowane Nagrodą Publiczności, 

ufundowaną przez Stowarzyszenie. 

 

 

Wszystkich Mieszkańców Borek zapraszamy do współpracy i kontaktu:   

Stowarzyszenie 

Wille Borki 
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18 
www.willeborki.org 

e-mail: zarzad@willeborki.org  
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