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Szanowni Państwo!

Minęły cztery lata, od kiedy obda-
rzyliście mnie mandatem zaufania. 
Przez ten czas wspólnie pracowaliśmy 
na rzecz rozwoju naszego regionu i Pol-
ski. Mam nadzieję, że swoją postawą 
udowodniłam, iż jestem dla Was nie tyl-
ko w czasie wyborów, ale zawsze pozo-
staję w służbie człowieka. Dziękując za 
zaufanie obiecuję dalszą ciężką pracę. 
Żadna Państwa troska, żaden problem, 
tak jak dotychczas, nie pozostanie bez 
odzewu.

Przyszłość Polski jest w naszych rękach!
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Ewa Kozancecka - poseł na Sejm VIII 
kadencji. Jeden z najbardziej zaanga-
żowanych polityków województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Aktywny działacz 
społeczny i związkowy. Zawodowo zwią-
zana ze spółką Miejskie Wodociągi i Ka-
nalizacja w Bydgoszczy, gdzie była prze-
wodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” oraz przewodniczącą Rady 
Pracowników. Jej wrażliwość na sprawy 
społeczne i dobro pracowników zosta-
ły dostrzeżone przez związki zawodowe. 
W kadencji 2010-2014 – sekretarz oraz 
członek Zarządu Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność”.
Od 2014 r. radna miasta Bydgoszczy 

a od 2015r. poseł na Sejm RP z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości. Za szczególne 
osiągnięcia nominowana przez marszał-
ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na 
członka Rady Ochrony Pracy. Niezwy-
kle zaangażowana w życie regionu. 
Ma na swoim koncie wiele sukcesów 
związanych z rozwojem infrastruktury, 
gospodarką, kulturą, sportem oraz 
sprawami pracowniczymi. Ewa Koza-
necka urodziła się we Wrześni. Ukoń-
czyła studia wyższe na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
o specjalności administracja samo-
rządowa. Z zawodu jest ekonomistą.
Szczęśliwa żona i matka dwóch synów.

Indywidualne działania 
Poseł Ewy Kozaneckiej:

 INFRASTRUKTURA

Wsparcie inwestycji poprowadzenia instalacji 
gazociągu na terenie gminy Sadki na kwotę 
5 000 000 zł. 

Wsparcie wniosku o dofi nansowanie na roz-
budowę stacji uzdatniania wody w Gąsawie 
na 1 500 000 zł.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji na rozwój 
Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej 
w Paterku w kwocie ok. 1 000 000 zł.

Wsparcie wniosków o dofi nansowania dla 
naszego regionu z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

Podjęcie działań, które zaowocowały otwar-
ciem oddziału Państwowej Inspekcji Pracy 
w Grudziądzu.

Wsparcie przywrócenia poczty w Wąwelnie.

Uruchomienie połączenia lotniczego na trasie 
Bydgoszcz-Warszawa-Bydgoszcz. 

SPORT

Wsparcie wniosku o dofi nansowanie na re-
mont budynku hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej im. W. Dobaczewskiej w Gąsawie 
(945 200 zł).

Wsparcie wniosku o dofi nansowanie hali spor-
towej w Żninie na 2 500 000 zł.

Wsparcie wniosków o budowę boisk wielo-
funkcyjnych w: ZSS w Żninie, ZSP w Łabiszynie, 
ZSN w Gąsawie.

Wsparcie i pomoc lokalnym klubom sporto-
wym m.in. Sportis Łochowo.

Organizacja Turniejów Sportowych: IV edycje 
turnieju piłkarskiego o Puchar Poseł Ewy Ko-
zaneckiej, Nocny turniej o Puchar Poseł Ewy 
Kozaneckiej, Mikołajkowe turnieje piłki nożnej, 
Biegi Little Heroes.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji na krytą pły-
walnię olimpijską i rewitalizację kompleksu 
Astoria w Bydgoszczy na ok. 25 000 000 zł.

ZDROWIE

Wsparcie Szpitala Onkologicznego w odzy-
skaniu zapłaty od NFZ za niezapłacone świad-
czenia w kwocie 6 321 213 zł.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego 
w postaci AED (defi brylatory) dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Nakle nad Notecią oraz dla 
OSP Wierzchucin Królewski i JRS Kowalewko.

KULTURA

Pozyskanie środków na odtworzenie repliki po-
mnika Powstańców Wielkopolskich w Szubinie.

Wsparcie kościołów w pozyskaniu środków 
m.in. dla zrujnowanej przez pożar 100 letniej 
Świątyni w Ciężkowie (280 000 zł), dla Zespo-
łu Klasztornego w Markowicach (50 000 zł), 
dla Kościoła Krzyża Świętego w Żołędowie. 
Wsparcie dofi nansowania zabytków w Mogil-
nie, Radziejowie, Strzelnie i Kcyni.

Wsparcie dla Muzeum Okręgowego im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
(14 500 000 zł). Wsparcie dofi nansowania dla 
Opery Nova. Wsparcie w pozyskaniu środków 
dla Filharmonii Pomorskiej.

Pozyskanie środków na renowację ołtarza 

głównego w Katedrze Bydgoskiej (400 000 zł).

BEZPIECZEŃŚTWO

Wsparcie dofi nansowania dla OSP i PSP na 
remonty, potrzebny sprzęt i samochody:  OSP 
Wierzchucin Królewski, OSP Ciężkowo, OSP 
Fordon, OSP Kcynia, OSP Sipiory, OSP Sadki, 
OSP Bnin, OSP Jaksice, OSP Samsieczynek, 
OSP Więcbork, OSP Bukowiec, OSP Legbąd, 
OSP Śliwice, OSP Rusinowo, OSP Kowalewko, 
OSP Jacewo, OSP Mąkowarsko, PSP w Inowro-
cławiu, OSP Łochowo.

EDUKACJA

Wsparcie szkół w: Szubinie, Parchaniu, Śliwi-
cach, Lińsku, Bielicach. W tym uratowanie 
szkół przed zamknięciem w: Sipiorach, Palmie-
rowie, Rozstrzębowie, Gorzycach, Gródku.

Organizowanie i współorganizowanie akcji 
charytatywnych: Prowadzenie akcji pod Pa-
tronatem Pani Prezydentowej Agaty Kornhau-
ser Dudy „Paczka dla Rodaka i Bohatera na 
Kresach”, pomoc w pozyskaniu środków fi nan-
sowych na Paczki Świąteczne dla dzieci z Nie-
cieszewa, organizacja zbiórek żywności oraz 
pomoc w pozyskaniu środków fi nansowych 
dla potrzebujących oraz osób indywidual-
nych, pomoc w pozyskaniu środków (1000 zł) 
dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubi-
nie na kolonie, pomoc w pozyskaniu środków 
fi nansowych na pompę insulinową dla małej 
Zuzi, pomoc w pozyskaniu środków na lecze-
nie i rehabilitację dla chłopca chorującego 
na nowotwór, pomoc w pozyskaniu rzutni-
ka multimedialnego dla Sióstr Szensztackich 
z Bydgoszczy.

Więcej znajdziesz na mojej stronie 
www.ewakozanecka.pl lub profi lu Facebook.
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PRAWA PRACOWNIKÓW
Najważniejsze dla mnie w przyszłej kadencji będą ochrona
miejsc pracy oraz przestrzeganie praw pracowników.

INNOWACJE
Najważniejsza dla mnie w przyszłej kadencji będzie imple-
mentacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych, automatyzacji 
w przemyśle oraz rolnictwie.

ZDROWIE I SPORT
Najważniejsze dla mnie w przyszłej kadencji będzie wspomaganie pro-
jektów medycznych celem ratowania zdrowia i życia. Profi laktyka to dal-
szy dynamiczny rozwój inicjatyw sportowych oraz akademii i klubów dla 
dzieci i młodzieży.

POLSKA WIEŚ
Najważniejszy dla mnie w przyszłej kadencji będzie dalszy
rozwój Wsi. Stała współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Ochotnicze Straże Pożarne muszą rozwijać się jeszcze szybciej!

INWESTYCJE
Najważniejsze dla mnie w przyszłej kadencji będzie dalsze zabieganie 
i realizacja kluczowych inwestycji w naszym regionie.

piątka Kozaneckiej



„Ewa jest człowiekiem Solidarności, co zawsze 
z dumą podkreśla. Jest tytanem pracy. W Sejmie 
stawia sobie te same cele, jak w Solidarności: 
przede wszystkim ochronę praw pracowniczych 
i wynagrodzeń, poprawę warunków pracy. To jej 
życiowe credo. Ma całkowite moje poparcie.” 

Bożena Borys-Szopa 
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Ewa jest bardzo zaangażowanym po-
słem. Jej inicjatywy sportowe, troska 
o rozwój fi zyczny dzieci i młodzieży oraz infrastruk-
turę sportową – są bardzo ważne, cenne. Można 
na nią liczyć.”

Witold Bańka 
- Minister Sportu i Turystyki

„Znam panią poseł z pełnej zaangażowania pra-
cy w Sejmie. Patriotyzm, praca na rzecz rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego i dobra jego 
mieszkańców oraz Polski, jest tego wyrazem. W 
pełni popieram ponowny wybór poseł do Parla-
mentu.”

Prof. dr hab. med. Roman Kotzbach
- Działacz Solidarności , Lekarz

„Sport uczy pokory i radzenia sobie w życiu. Uczy 
koncentracji, kreatywności. Podnosi wiarę w sie-
bie, ale i uczy dystansu do innych, pokory dla 
przeciwników. To cechy pozwalające osiągnąć 
sukces. Warto popierać ludzi wspierających sport, 
jak poseł Ewa Kozanecka.”

Damian Jonak
- Bokser

„Bydgoszcz słynie z przemysłu zbrojeniowego. 
Popieram kandydaturę poseł Ewy Kozaneckiej. 
Będzie dobrym ambasadorem regionu.”

Mariusz Błaszczak
- Minister Obrony Narodowej

„Pani Poseł to osoba zaangażowana w sprawy 
swojego regionu i skuteczna. Cenię Jej troskę 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Wspiera straża-
ków, by mogli profesjonalnie nieść pomoc drugie-
mu człowiekowi.”

Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji


