
K ażdy z nas ma możliwość wyarty-
kułowania własnego stanowiska, 
kto będzie zarządzał całą gminą 

jako burmistrz i kto nas będzie repre-
zentował w radzie miasta. Jako Stowa-
rzyszenie Przyjazny Borówiec jesteśmy 
szczególnie zainteresowani tym, aby re-
prezentacja Borówca w radzie była jak 
najbardziej liczna. Wszystko zależy od 
naszej aktywności i frekwencji, jaką uda 
się uzyskać. Niejednokrotnie okazywa-
ło się, jak ważne jest to, aby mieć „na-
szego” radnego, a najlepiej ich jak naj-
liczniejszą grupę.

Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec 
nie opowiada się za żadnym kandy-
datem z imienia i nazwiska. Naszą za-
sadniczą ambicją i głównym celem jest 
maksymalne zmobilizowanie miesz-
kańców do udziału w wyborach, a drogą 
do tego ma być ta informacja.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY: 
dotychczas wybieraliśmy swoich re-
prezentantów jako jedna wieś, wraz 
z mieszkańcami Kamionek, Koninka 
i Szczytnik. Biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców, borówczanie stanowili 
istotną siłę w głosowaniu.

3 lata temu, zgodnie z wolą mieszkań-
ców, doszło do utworzenia w Borówcu 
dwóch sołectw. Dla zachowania inte-
gralności wieś powinna być jednak trak-

towana jako całość i wyborach samo-
rządowych nie powinno się jej dzielić. 
Niestety, tak się nie stało. Borówiec zo-
stał przydzielony do dwóch odrębnych 
okręgów wyborczych, co w konsekwen-
cji powoduje, że siła Borówca w głoso-
waniu została osłabiona. O tym, czy Bo-
rówiec będzie miał swoją reprezentację 
w radzie w kolejnych 5 latach, zadecy-
duje frekwencja i głosowanie na kandy-
datów z Borówca!

Z Borówca kandydują: 
1. sołectwo Borówiec: Agnieszka Plu- 

cińska, Mieczysław Klemens, Dorota 
Buchalska, Jarosław Janowski,

2. sołectwo Borówiec Nowy: Anna An-
drzejewska, Jacek Gramsz, Natalia 
Wiśniewska, Marzena Bilińska-Fiał-
kowska. 

Pomyśl! 5 lat bez radnego z Borówca? 
Idź i zagłosuj na kandydata z BORÓWCA!

Jednocześnie dla informacji podajemy, 
że na burmistrza gminy kandydują na-
stępujące osoby: 

• Magdalena Kosakowska z Kamionek, 
• Przemysław Pacholski z Dachowej, 
• Adam Zydroń z Kórnika,
• Zbigniew Tomaszewski z Czmońca.

SZANOWNI MIESZKAŃCY WSI BORÓWIEC, DRODZY BORÓWCZANIE!

Już w najbliższą niedzielę, 21 X idziemy wybrać członków rad gmin, rad powiatów i sejmików 
wojewódzkich. Ponadto będziemy głosować na wójtów, prezydentów i burmistrzów miast. 
W przypadku miasta i gminy Kórnik wybieramy burmistrza i dwudziestu jeden radnych.

Borówiec to trzecia po Kórniku/Bninie, Kamionkach co do wielkości miejscowość w Gminie Kórnik. 
Obecnie liczy 2600 mieszkańców, co stanowi 10% całej jej populacji. Decyzją Rady Miejskiej w obecnych 
wyborach samorządowych Borówiec będzie przydzielony do różnych okręgów – nr 2 i 3. Zdaniem wielu 
mieszkańców to bardzo szkodliwe i krzywdzące rozwiązanie, gdyż w skrajnym przypadku Borówiec 
może nie posiadać w przyszłej radzie gminy swojego reprezentanta!

Kilka danych:
1. Według stanu na 31 maja 2018 roku 

w rejestrze mieszkańców cała wieś 
Borówiec liczyła 2601 mieszkańców. 
Dla porównania najliczniejszy jest Kór-
nik: 7619 mieszkańców, potem Ka-
mionki – 3630 mieszkańców. Po nas 
jest Robakowo – 1987 mieszkańców. 

2. Sołectwo Borówiec znalazło się 
w okręgu wyborczym nr 2 wraz z na-
stępującymi sołectwami: Biernatki,  
Błażejewo, Błażejewko, Czmoniec 
(wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), 
Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie 
(wsie: Konarskie i Dworzyska), Moście-
nica, Prusinowo, Radzewo i Skrzynki. 
W okręgu wybiera się 5 radnych. Ogól-
na liczba wyborców to 4726 osób.

3. Sołectwo Borówiec Nowy weszło 
do okręgu wyborczego nr 3 wraz 
z następującymi sołectwami: Ka-
mionki (Stare, Przylesie i Północne), 
Koninko (wsie: Koninko i Świątnicz-
ki) oraz Szczytniki. Tutaj także wy-
biera się 5 radnych. Ogólna liczna 
wyborców to 4699 osób. RR

PRZYPOMINAMY:
każdy wyborca oddaje jeden głos na 
kandydata na radnego i jeden głos 
na kandydata na burmistrza.
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