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Poseł Joanna Borowiak

W listopadzie 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie
obiektu. Od tego czasu mieszkańcy naszego regionu
nie muszą już dojeżdżać do Szpitala Onkologicznego
w Bydgoszczy. Otrzymują fachową pomoc medyczną
we Włocławku.
• Sukcesem zakończyły się starania o zakup karetki
dla stacji Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku.
W sierpniu 2017 r. wraz z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem uroczyście przekazaliśmy nowy ambulans, który znacząco zwiększył
bezpieczeństwo mieszkańców Ciechocinka i okolic.
• Od maja 2018 r. na mój wniosek na włocławskim Zawiślu, w budynku PWSZ, stacjonuje dodatkowy Zespół
Ratownictwa Medycznego, powołany przez wojewodę
kujawsko – pomorskiego. Zespół Ratownictwa Medycznego obejmuje swoim działaniem także Szpetal
Górny i Fabianki niosąc pomoc medyczną mieszkańcom po wschodniej stronie Wisły.
• Z poprawki poselskiej do budżetu państwa w 2018 r.
do naszego okręgu, za kwotę 2,5 mln. zł. zakupiono 6
ambulansów ratownictwa medycznego.
STRAŻ POŻARNA

PRACUJE DLA REGIONU.
SPRAWOZDANIE POSELSKIE.

Ubiegając się o mandat posła zobowiązałam się, że będę
pracować dla regionu i wywiązuję się z tej obietnicy. Jestem
rodowitą Kujawianką – z Włocławkiem i regionem związane jest całe moje życie. Tu się urodziłam i mieszkam wraz
z rodziną.
Ostanie cztery lata to dobry czas dla Polski. Z Państwa
wyboru mam przyjemność reprezentować Państwa w Sejmie. To był dla mnie czas wytężonej pracy, ale także wspaniałych spotkań z mieszkańcami naszego regionu:
– przywróciliśmy wcześniejszy wiek emerytalny – 60
lat dla kobiet i 65 mężczyzn
– rodziny zostały objęte świadczeniem wychowawczym
500+ – 70 mld zł trafiło dotychczas do polskich rodzin.
- dzięki programowi 300+ zapewniliśmy uczniom Dobry Start na początek roku szkolnego
- wypłaciliśmy 13 Emeryturę emerytom i rencistom
- realizujemy Program Mama 4+
- wspieramy osoby z niepełnosprawnością
- utworzyliśmy Fundusz Dróg Samorządowych – przeznaczamy 6 mld zł na budowę i modernizację połączeń komunikacyjnych dla gmin i powiatów
- wprowadziliśmy ulgi i dobre rozwiązania dla przedsiębiorców
PKP

• Od początku kadencji konsekwentnie i z uporem uczestniczyłam w działaniach, które doprowadziły do tego, że
będziemy mieli nowy dworzec we Włocławku. W maju
2019 roku we Włocławku została podpisana umowa
z wykonawcą projektu dworca. Włocławski dworzec ma
zostać oddany do użytku w 2022 roku. Nowy dworzec
będą także mieli mieszkańcy Grudziądza.
• Od wielu lat ten problem komunikacyjny nie był rozwiązany. Na mój wniosek Nadleśnictwo Włocławek
wyremontowało przedłużenie ul. Wiejskiej we Włocławku – drogę pożarową stanowiącą dojazd do DK62
i autostrady A-1. Od października 2018 kierowcy
i służby ratunkowe mogą bezpiecznie jeździć pięknie
wyremontowaną drogą.

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
• Dzięki moim staraniom w Ministerstwie Zdrowia,
udało się pozyskać dofinansowanie na zakup akceleratora dla Zakładu Radioterapii we Włocławku.

• Jako poseł pracujący w Parlamentarnym Zespole
Strażaków i druhna wspierająca Ochotniczą Straż
Pożarną bardzo się cieszę, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia działalność Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowując ich funkcjonowanie na
skalę, jaka dotychczas nie miała miejsca. W 2018 r.
Ochotnicze Straże Pożarne działające w naszym województwie otrzymały blisko 17 mln złotych, z czego
ponad 11 mln trafiło do okręgu toruńsko – włocławskiego. Wysokość dotacji dla OSP w całym kraju
w 2018 r. wyniosła ok. 160 mln zł i była o 30% wyższa
niż w roku 2015 r.
Ponad 501 mln. zł wsparcia dla Jednostek OSP z ustawy
o modernizacji służb mundurowych, o 30 % wyższe finansowanie, 100 mln. zł z Funduszu Sprawiedliwości, a w 2019 r.
480 samochodów ratowniczo – gaśniczych plus 50 samochodów z PSP. Dodatkowe 82 mln. zł. dla Jednostek OSP. Program ,,Mały Strażak” – 200 tys zł dla Jednostek OSP z naszego
województwa. Wspieramy działalność Rycerzy św. Floriana!
Ochotnicze Straże Pożarne w naszym regionie dzięki poprawce do budżetu państwa w 2018 r. wzbogaciły się o 8
nowych samochodów z puli 5 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego okręgu.

• Dzięki mojemu wsparciu włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od grudnia 2017 r. ma
nową specjalistyczną łódź ratunkową za 600 tys. zł.
oraz nowy samochód specjalistyczny ze skuterem
wodnym i platformą ratowniczą za ponad 330 tys.
zł. Cieszę się, że kolejny raz mogłam wesprzeć realizację projektu WOPR. Wyrazy uznania dla Prezesa
Sławomira Mularskiego i wielkie podziękowania dla
WFOŚiGW oraz Anwil S.A.
• Z mojej inicjatywy w październiku 2018r. nowa łódź
zakupiona ze środków MSWiA trafiła do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bobrownikach, a łódź z Bobrownik
do OSP w Krzyżówkach. To piękny przykład dobrej
współpracy jednostek OSP w naszym regionie.
• Jako parlamentarzystka czyniłam starania o przywracanie posterunków Policji, które zostały zlikwidowa-

ne na naszym terenie za rządów PO-PSL. W grudniu
2016 r. zostały oficjalnie otwarte posterunki Policji
w Lubieniu Kujawskim, Chodczu oraz w Lubrańcu.
W 2017 r. w Złejwsi Wielkiej uroczyście otwarty został 50. przywrócony Posterunek Policji. Bezpieczeństwo obywateli to priorytet Prawa i Sprawiedliwości.
• Dzięki mojemu wsparciu w Rypinie powstanie nowa
Komenda Powiatowa Policji. Budynek stanie na działce, którą na ten cel nieodpłatnie przekazał samorząd.
Wartość zadania obejmie kwotę ponad 20 mln. zł

• Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
we Włocławku powstanie Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Jako poseł
pracujący w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny cieszę się, że Ministerstwo wspiera osoby pokrzywdzone
najbardziej, bo przez najbliższych. Potrzeby są ogromne – we Włocławku w ostatnich latach uruchomiono
procedurę ponad 1700 ,,Niebieskich Kart”, a tylko
w tym roku było ich prawie 300.

• W trosce o ułatwienie życia mieszkańcom, by nie musieli z ważnymi dla siebie sprawami jechać do Torunia czy Bydgoszczy, we Włocławku z mojej inicjatywy
otwarto biura terenowe kilku instytucji. W celu przywracania właściwego znaczenia dla byłego województwa włocławskiego otwarto:
– wydział terenowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska
– biuro Specjalnej Strefy Ekonomicznej
– biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Nowo powstałe biura mieszczą się w budynku Delegatury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Włocławku, co jest dowodem na rozumienie potrzeb mieszkańców naszej części województwa i reagowanie na nie
przez Wojewodę. Na tym także polega zrównoważenie, które realizujemy od czterech lat.

