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Kandydaci z okręgu nr 1 obejmującego osiedla Na Skarpie, 

Kaszczorek, Rudak, Stawki i Podgórz. To dla mnie szczególny okręg, 

bo, jak wspomniano, będę miał zaszczyt otwierać w nim listę kandydatów do 

Rady Miasta.  

 

Pani Barbara Iwanowska. Podczas pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły 

Podstawowej na Rudaku podejmowała wiele inicjatyw na rzecz lokalnej 

społeczności. Priorytetem jest dla niej los najmłodszych mieszkańców miasta. 

W tym roku została nagrodzona odznaczeniem Przyjaciel Dziecka z rąk Prezesa 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

 

Pani Julia Błońska. Razem z mężem prowadzi działalność gospodarczą. 

Zakochana w Toruniu i jego mieszkańcach. Jako matka i przedsiębiorca uważa, 

że w naszym mieście żyje się wygodnie i przyjemnie.  

 

Artur Cieciórski. Nauczyciel tańca i akrobatyki, zwycięzca programu You Can 

Dance – Po Prostu Tańcz. Pomimo niezliczonych sukcesów, w tym 

wielokrotnych tytułów mistrza świata, Europy i Polski w tańcu, wciąż chce się 

rozwijać, podnosić swoje umiejętności i poszerzać horyzonty. Szczególnie 

ważna jest dla niego promocja zdrowego stylu życia.  

 

Pan Grzegorz Soczyński. Oficer Wojska Polskiego, uczestnik 

międzynarodowych ćwiczeń NATO, od niedawna na emeryturze, ale wciąż 

pełen energii i zapału, które chce wykorzystać do pracy na rzecz naszego miasta. 

Interesuje się sportem, zwłaszcza sportami motorowymi, a jako radny chciałby 

zająć się przede wszystkim wspieraniem przedsiębiorczości.  
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Sławomir Kruszkowski. Wioślarz, trzykrotny olimpijczyk, medalista 

Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy, zdobywca Pucharu Świata. 

Dwukrotnie był toruńskim radnym, a dziś sprawdza się jako wicedyrektor 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  

 

Zbigniew Ernest. Emerytowany nauczyciel historii, doświadczony 

samorządowiec, zasiadający w  Radzie Miasta przez cztery kadencje. Jako radny 

angażował się przede wszystkim w sprawy toruńskiej oświaty, w tym w 

modernizacje szkół i boisk. 

 

Pani Barbara Litwin. Lekarz neurolog, której dzień wypełnia służba na rzecz 

pacjentów. To przynosi rezultaty – czterokrotnie zdobywała pierwsze miejsce w 

plebiscycie „Złoty stetoskop” toruńskich „Nowości” w kategorii Lekarz Roku. 

W tej kadencji radna miasta Torunia. 

 

Pani Danuta Zając. Radna z wieloletnim doświadczeniem, działaczka 

organizacji pozarządowych. Zakochana w Rudaku, gdzie jest organistką lokalnej 

parafii. Zawsze wśród ludzi i zawsze gotowa iść im z pomocą w każdej sprawie. 
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Okręg nr 2, Bydgoskie Przedmieście 

 

Henryk Żołnowski. Niegdyś bokser Pomorzanina Toruń, obecnie działacz 

sportowy i trener, który w rozwój swoich podopiecznych wkłada całe swoje 

serce. Zaangażowany w życie sportowe w mieście, zwłaszcza w propagowanie 

sportu wśród młodzieży, w akcje charytatywne i społeczne. Jest aktywnym 

członkiem stowarzyszenia Czas Gospodarzy. 

 

Pani Kamila Beszczyńska. Absolwentka Akademii wychowania Fizycznego, 

od 13 lat pracująca jako nauczycielka wychowania fizycznego. Po godzinach nie 

zwalnia tempa ani trochę, prowadząc zajęcia jako instruktorka fitness, tańca i 

zumby. 

 

Pani Krystyna Nowakowska. Przewodnicząca Rady Seniorów i Rady 

Słuchaczy w Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Organizatorka 

niezliczonych wydarzeń nie tylko dla osób starszych. Przed rokiem miałem 

zaszczyt wręczyć Pani Krystynie Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia  

w kategorii „Poświęcenie i postawa obywatelska”. 

 

Maciej Korzeniowski. Od urodzenia mieszkaniec Bydgoskiego Przedmieścia. 

Nauczyciel muzyki. Niestrudzony i pełen energii działacz społeczny, pracujący 

zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzi od lat dyżury dla osób 

potrzebujących, których motto brzmi: „Przyszedł z problemem, wyszedł z 

uśmiechem”. 
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Witold Waczyński. Radny z Bydgoskiego Przedmieścia obecnej kadencji. 

Ekonomista i były koszykarz. Od lat dba o to, by sport był dla młodych torunian 

nie  tylko rozrywką i sposobem na zdrowe życie, ale  by nauczył odnoszenia 

sukcesów w  aktywności zawodowej. 

 

Pani Ada Kamela. Energia, optymizm i ciągłe dążenie do celu to słowa, które 

najlepiej ją opisują, co udowodniła m.in. swoim zaangażowaniem w rozwój 

życia i kultury studenckiej w naszym mieście. Jest także aktywną harcerką. Do 

Torunia przyjechała na studia i zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia.  

 

Zbigniew Fiderewicz. Doświadczony samorządowiec, dla Torunia pracuje od 

ponad 30 lat. Od szesnastu lat zastępca prezydenta miasta, na którym torunianie 

i ja osobiście możemy zawsze bezwarunkowo polegać. Jego pasją jest 

żeglarstwo – w 2010 roku opłynął Przylądek Horn, nie boi się więc żadnego 

wyzwania. 
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Okręg nr 3, obejmujący Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście i 

Starówkę. 

 

Pani Ewa Razik. Pedagog, który może pochwalić się nie tylko sukcesami 

wychowawczo – edukacyjnymi  swoich uczniów, ale także życzliwością i 

wdzięcznością ich rodziców. Swoją pracą przyczyniła się do kształtowania 

pozytywnego wizerunku „Trójki” – otwartej i przyjaznej szkoły na Koniuchach.  

 

Andrzej Dembiński. Człowiek stworzony do ratowania ludzkiego życia. Na co 

dzień lekarz  pracujący w szpitalu wojewódzkim. Miłośnik sportu, wielokrotny 

medalista Polski w pływaniu, żeglarstwie i lekkiej atletyce. Dziadek czwórki 

najukochańszych wnuków. To właśnie dla nich chce poświęcić swój wolny czas 

i zaangażować się w rozwój Torunia.  

 

Pani Nadzieja Hajduczenia. Nasze miasto zna jak mało kto, jest bowiem 

niezwykle popularną przewodniczką po Toruniu. Cenią ją sobie zwłaszcza 

turyści zagraniczni, włada biegle kilkoma językami. My torunianie, podziwiamy 

z kolei przepiękne pisanki, które tworzy. 

 

Jakub Wiśniewski. Może być dla nas wszystkich wzorem energii, pasji i 

przełamywania własnych słabości. Wie jak ciężko żyje się osobom 

niepełnosprawnym i od lat aktywnie działa na ich rzecz. Zawsze pełen 

pomysłów i zawsze oddany sprawom Torunia i jego mieszkańców, w tym 

swoich sąsiadów z osiedla JAR. 

Bonifacy Karnowski. Chyba najbardziej znany toruński nauczyciel 

wychowania fizycznego. W tym zawodzie pracuje od 35 lat. Od czterdziestu jest 

trenerem koszykówki. Tu swój wielki sukces odniósł także w życiu prywatnym 

– jego syn, Przemysław, uznawany jest za jednego z najzdolniejszych polskich 

zawodników. 
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Jacek Krzyżaniak. Nasz Anioł, mistrz torów żużlowych, bohater i legenda 

toruńskiego speedwaya. Zdobywca 35 medali w czarnym sporcie, dziś trener i 

wychowawca przyszłych pokoleń wybitnych sportowców. Swoim życiem i 

postawą pokazuje, że nigdy nie można się poddawać. 

 

Pani Ewa Olczyk-Litkowska. Mimo że obowiązki młodej mamy kosztują ją 

wiele energii, z pasją angażuje się w życie społeczne, zwłaszcza na osiedlu JAR. 

Współorganizuje i wspiera liczne inicjatywy społeczne, działania Akademii św. 

Andrzeja,  Festyny Rodzinne na JARZE, akcje „Witaj Szkoło” i „Spotkajmy się 

na śniadaniu”. 

 

Marcin Czyżniewski. Od szesnastu lat związany z toruńskim samorządem. 

Przewodniczący Rady Miasta, jako radny zaangażowany w życie osiedli, na 

których się wychował: Starówki i Chełmińskiego Przedmieścia. Na co dzień 

wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  
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Okręg nr 4, czyli Jakubskie, Mokre, Rubinkowo, Bielawy i 

Grębocin 

 

Pani Aleksandra Kowalska. Jeden z najpopularniejszych głosów naszego 

miasta. Kobieta, której udało się połączyć  pasję z wykonywanym zawodem, 

ponieważ na co dzień pracuje jako nauczycielka w jednej z toruńskiej szkół. 

Kocha podróżować, jednak zawsze z radością wraca do rodzinnego Torunia, 

który inspiruje ją jak żadne miejsce na świecie. 

 

Pani Katarzyna Herzog. Kobieta, która potrafi słuchać uwag i potrzeb innych. 

Dzięki swojej prac zawodowej w spółdzielni mieszkaniowej potrafi szybko 

reagować i rozwiązywać problemy. Uważa, że Toruń jest miastem, które 

pozwala połączyć jej obowiązki zawodowe z pełnieniem ważnej roli mamy.  

 

Jan Przybysz. W Toruniu mieszka od 38 lat i przez cały ten czas prowadzi tu z 

powodzeniem własną działalność gospodarczą. Chociaż sam odniósł sukces, jest 

niezwykle wyczulony na potrzeby innych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych i 

bezdomnych. Od wielu lat jest aktywnym działaczem Rady Okręgu Bielawy-

Grębocin. 

Szczepan Burak. Wielki miłośnik przyrody, o parkach, lasach i skwerach w 

Toruniu, którymi zajmował się zawodowo przez ostatnich kilkanaście lat, 

mógłby mówić bez końca. Od niedawna na emeryturze, ale niezwykle aktywnej. 

Czas poświęca oczywiście sprawom ochrony przyrody. 

 

Pani Halina Kowalska. Od prawie 40 lat związana z Rubinkowem. Znana z 

działalności w klubach osiedlowych „Rubin” i „Jantar”, organizatorka 

niezliczonych imprez, festynów, rajdów, turniejów, kolonii i obozów dla 

młodzieży. Od 15 lat realizuje programy z zakresu profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 
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Pani Joanna Jankowska. We wszystko, co robi angażuje się zawsze na sto 

procent. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zdobyła dwa dyplomy: z 

socjologii i administracji, aktywnie uczestnicząc przy tym w organizacji 

studenckiego życia kulturalnego i naukowego. Prowadzi własną działalność 

gospodarczą, organizując w całej Polsce pokazy mody, targi, konferencje i akcje 

marketingowe.  

 

Jan Ząbik – legenda toruńskiego żużla. Znakomity zawodnik, wybitny  trener, 

wieloletni wychowawca młodzieży, oddany społecznik. Jego mottem jest: mniej 

gadania –więcej konkretnej pracy. Ogromnie zaangażowany zwłaszcza w 

tworzenie warunków do uprawiania sportu przez młodych torunian. Jeden z 

inicjatorów budowy społecznego boiska na toruńskich Bielawach i osiedlu Pod 

Dębową Górą. 

 

Jakub Zaleski. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Od lat wspiera mnie 

aktywnie w mojej pracy na rzecz miasta. Cieszę się, że chciał zaangażować się 

w tę kampanię, chociaż wiem, że była to dla niego trudna decyzja. Na co dzień 

jest menedżerem w dużej firmie spożywczej. Wielki miłośnik psów, 

zaangażowany w ich ratowanie.  

 

Jarosław Beszczyński. Doświadczony radny. Ma za sobą ponad 20-letni staż 

pracy w policji. Jako dzielnicowy poznał problemy mieszkańców Rubinkowa, 

dziś  kieruje komisją bezpieczeństwa Rady Miasta. Wielki propagator zdrowego 

trybu życia i aktywności fizycznej. 

 

 

 


