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 Już niebawem, bo 16 listopada 2014 roku, w całej Polsce odbędą się 
wybory samorządowe. Wydarzeniu temu poświęca się znacznie mniejszą uwagę 
niż wyborom parlamentarnym czy prezydenckim, jednak to jego wyniki mają 
największe znaczenie dla naszego codziennego życia. Od głosu każdego z obywa-
teli Torunia zależy, kto przez kolejne 4 lata decydować będzie o dalszym kierun-
ku rozwoju miasta. Warto zastanowić się zatem, na ile znamy naszych obecnych 
reprezentantów? Czy ludzie, którym zaufaliśmy 4 lata temu, spełnili pokładane      
w nich nadzieje?
 Niniejszy Raport stanowi zwieńczenie pierwszego etapu projektu naszej 
fundacji pt. Toruński Monitoring Obywatelski. Jest rezultatem wielu spotkań              
z radnymi, sprawdzania dostępnych sposobów kontaktu z nimi oraz długich 
poszukiwań informacji. Przy tworzeniu Raportu nie zamierzaliśmy stawiać się                             
w roli oceniających działalność radnych, stąd też brak tutaj jakichkolwiek rankin-
gów czy wyróżnień. To do czytelnika należy wysunięcie wniosków z zaprezento-
wanych informacji. W Raporcie celowo też pominięte zostały kwestie subiektyw-
ne, takie jak ocena głosowania za lub przeciw danym inicjatywom.  
 Dokument przygotowany został z myślą o wszystkich mieszkańcach 
Torunia, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o poszczególnych radnych. Może 
on również pomóc w podjęciu decyzji, czy warto oddać głos na jedną z obecnie 
urzędujących osób. Chcielibyśmy, aby zapoznanie się z niniejszym Raportem 
stanowiło dla czytającego swoisty substytut spotkania z radnymi. Przyjęta przez 
nas formuła pytań sprawia, iż czytelnik może poznać bliżej daną osobę, słysząc jej 
własne słowa o dokonaniach i porażkach. Zwłaszcza ten ostatni element wyda-
je się niezwykle ciekawy, gdyż nie każdy z naszych rozmówców potrafił wprost 
przyznać się do swoich niepowodzeń.  
 Niestety, w raporcie nie udało nam się wszystkich radnych. Zrezygnowa-
liśmy z przygotowania informacji na temat Ryszarda Olszewskiego, gdyż radny 
ten ma poważne problemy zdrowotne, w ostatnim czasie nie był w stanie uczest-
niczyć w pracach Rady, a także rezygnuje ze startu w nadchodzących wyborach. 
W przypadku radnej Barbary Królikowskiej-Ziemkiewicz oraz Krzysztofa Buławy 
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spotkaliśmy się z brakiem woli kontaktu z nami i to mimo wielokrotnych starań, 
stąd też informacje na ich temat mają charakter ograniczony.
 Założeniem projektu Toruński Monitoring Obywatelski jest nie tylko 
skupienie się na działalności radnych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi 
mieszkańców Torunia na sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu lokal-
nego. To właśnie przedstawieni poniżej ludzie przez ostatnie 4 lata mieli wpływ 
na tworzenie nowych ulic, szkół, oświetlenia i realizację dziesiątek innych przed-
sięwzięć w naszych dzielnicach. Wyrażamy głęboką nadzieję, że wykonana przez 
nas praca zaowocuje większą frekwencją oraz świadomością przy dokonywaniu 
aktu głosowania. Warto bowiem spojrzeć dalej niż tylko na logo partyjne i numer 
na liście. Skoro wybieramy naszych lokalnych przedstawicieli jedynie raz na cztery 
lata, dobrze byłoby wiedzieć, że będą to osoby godnie nas reprezentujące i goto-
we wysłuchać naszych problemów.
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 Fundacja Toruńska Inicjatywa Obywatelska została założona                               
w październiku 2013 roku przez czworo młodych ludzi zainteresowanych dzia-
łalnością na rzecz lokalnej społeczności. W ciągu roku istnienia aktywnie zajmo-
wała się promocją budżetu partycypacyjnego oraz wspieraniem idei konsultacji 
społecznych. Najnowszym projektem fundacji jest Toruński Monitoring Obywa-
telski. Zakłada on długotrwałą analizę działalności władz samorządowych, pole-
gającej w szczególności na ustanowieniu regularnego monitoringu Rady Miasta 
Torunia. 
 Zarząd fundacji tworzą osoby o bogatym doświadczeniu w działalności
w organizacjach pozarządowych, będące przy tym studentami, doktorantami 
i aplikantami adwokackimi oraz radcowskimi. W realizacji projektu udział biorą 
również wolontariusze, którzy pomagają w zbieraniu i usystematyzowaniu 
danych.

Toruński Monitoring Obywatelski
facebook.com/monitoringobywatelski

Kim jesteśmy?

tio.org.pl
facebook.com/TorunskaInicjatywaObywatelska

Więcej o fundacji:

Konstruując niniejszy Raport opieraliśmy się na danych ogólnodostępnych oraz 
informacjach zdobytych w wyniku kontaktu z radnymi. Poniżej zamieszczone są 
wskazówki, jak czytać i rozumieć zawarte w Raporcie poszczególne dane.
Informacje o radnym w kolejności występowania:

Objaśnienia

• Radni zostali uszeregowani w porządku alfabetycznym.

Imię i Nazwisko

• Wiek w dniu wyborów 16 listopada 2014.

Wiek

• Zajęcie, którym dana osoba zajmuje się poza pełnioną przez nią funkcją radnego. 
Informacje bazują na przeprowadzonej rozmowie lub też oświadczeniu majątko-
wym.

Zawód

• Klub Radnych, do którego dana osoba przynależała na początku października 
2014 roku. Należy mieć na uwadze, że niektórzy radni w trakcie kadencji zmieniali 
przynależność do klubów.

Klub Radnych

• Jeden z czterech toruńskich okręgów, z którego radny otrzymał mandat. Dla 
łatwiejszego odczytywania treści Raportu posłużyliśmy się następującymi okre-
śleniami:

Okręg 1 –„Podgórz, Rudak, Czerniewice, Skarpa” 
Okręg 2 – „Bydgoskie”

Okręg wyborczy
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Okręg 3 – „Wrzosy, Chełmińskie, Staromiejskie”
Okręg 4 – „Jakubskie, Mokre, Rubinkowo”

• Liczba ważnych głosów oddanych na radnego w wyborach samorządowych 2010 
roku na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Liczba głosów w wyborach 2010 r.

• Liczba kadencji w Radzie Miasta Torunia. Nie są brane pod uwagę kadencje                
w Radach Narodowych w okresie PRL.

Kadencja

• Komisje Rady Miasta Torunia, do których należy radny na początku października 
2014 r. W wypadku przewodniczących i wiceprzewodniczących odnotowana jest 
również pełniona funkcja.

Komisje

• Łączna suma nieobecności na głosowaniach oraz głosów nieoddanych w trak-
cie całej kadencji. Statystyka ta może odzwierciedlać zaangażowanie w prace 
Rady Miasta Torunia, zaliczając radnemu jedynie sytuacje, gdy zagłosował on 
za, przeciw lub też wstrzymał się od głosu. Należy przypomnieć, że na jednym 
posiedzeniu Rady przeprowadza się od kilku do kilkudziesięciu głosowań. Biorąc 
pod uwagę ponad 60 odbytych posiedzeń Rady Miasta, łączna liczba głosowań 
mających miejsce w trakcie kadencji wynosi około tysiąca. Liczba ta może stano-
wić punkt odniesienia przy ocenie ilości nieobecności i głosów nieoddanych przez 
danego Radnego.
• Gdy w grudniu 2013 nasza fundacja podliczała aktywność radnych, przyjęto 
odmienny system liczenia, uwzględniając jedynie nieobecności radnych. Przy-
gotowując niniejszy Raport staraliśmy się jednak oddać uczestnictwo radnych                  
w posiedzeniach Rady w najbardziej precyzyjny sposób, co doprowadziło do zmia-
ny systemu. Należy zaznaczyć, że występującą również przyczyną nieoddania 
głosu jest opuszczenie zajmowanego miejsca przez radnego przy jednoczesnym 
pozostawieniu w urządzeniu karty do głosowania. 
• Przygotowując powyższe dane opieraliśmy się na publicznie dostępnych spra-
wozdaniach z prac Rady umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Liczba nieobecności na głosowaniach i nieoddanych głosów
(opuszczone głosowania)

 

• W przypadku niektórych radnych podajemy w nawiasie dodatkową liczbę 
nieobecności. Wynika to z sytuacji mających miejsce na posiedzeniach Rady nr 
41 i 42, kiedy to grupa radnych Platformy Obywatelskiej trzykrotnie opuszczała 
salę posiedzeń. Ponieważ uniemożliwiło to osiągnięcie kworum, dane głosowa-
nie nie może być uznane za ważne. Niemniej nieobecność ta odnotowana została                  
w danych umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej, dlatego też postano-
wiliśmy zaznaczyć ten fakt.

• Zanim przystąpiliśmy do bezpośrednich spotkań, w lipcu 2014 roku wysłaliśmy 
do każdego Radnego maila z zestawem kilku pytań dotyczących upływającej 
kadencji. Wiadomość tą kierowaliśmy na publicznie dostępny urzędowy adres 
mailowy radnego (imię.nazwisko@um.torun.pl). W ten sposób chcieliśmy spraw-
dzić możliwość komunikacji, dostępność oraz chęć odpowiedzi na pytania doty-
czące dotychczasowej działalności. Omawiana rubryka wskazuje, czy udało nam 
się uzyskać jakąkolwiek odpowiedź, nie różnicując tego w zależności od czasu, jaki 
upłynął od wysłania.

Odpowiedź na maila

• Pytania, które padły w trakcie naszej bezpośredniej rozmowy z radnymi.                   
W nielicznych przypadkach kontakt osobisty był albo niemożliwy, albo też dana 
osoba nie chciała się spotkać. W tej sytuacji odpowiedzi bazują na przesłanych 
wiadomościach mailowych. 

Pytania - co zrobił/a Pan/Pani na rzecz mieszkańców swojego okręgu 
oraz wszystkich mieszkańców Torunia? Czego nie udało się zrealizować                               
w minionej kadencji? W jaki sposób konsultuje się Pan/Pani z mieszkańca-
mi? Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

• Dodatkowe informacje o danym radnym, które nie mieszczą się w formule wyżej 
wymienionych pytań.

Inne

• Dostępne formy kontaktu z radnym za pomocą internetu. Pominięto tu urzędo-
wy adres mailowy, którego funkcjonowanie ocenialiśmy w oddzielnym punkcie.    
W wypadku, gdy radny nie posługuje się żadnym portalem ani pocztą elektro-
niczną, wpisano „brak danych kontaktowych”.

Kontakt
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 993

Kadencja 2

Komisje:

• Rewizyjna
• Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia (przewodniczący)

Liczba opuszczonych głosowań 179

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Najważniejszym projektem było zrealizowanie budowy ścieżki spacerowo-
-rowerowej wzdłuż Bachy. W latach 2013-2014 na mój wniosek zarezerwowano 
na ten cel ok. 500tys. zł. Wspierałem też przebudowy i remonty ulic oraz budo-
wę mostku przez Bachę. Udało się stworzyć wybieg dla psów na Rubinkowie.

Jarosław Beszczyński

        • 46 lat
        • Emerytowany Policjant
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Jakubskie, Mokre,
           Rubinkowo

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Nie składałem do budżetu wiele wniosków, także nie ma rzeczy, której nie udało 
się zrealizować.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Byłem dostępny dla mieszkańców podczas dyżurów radnego. Uczestniczyłem 
także w spotkaniach rad okręgów na Rubinkowie i na Bielawach.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Po pierwsze remont starego mostu. Kolejną rzeczą jest budowa Trasy Nowomo-
stowej oraz realizacja kolejnego odcinka Trasy Średnicowej. Dokończyć należy 
także salę na Jordankach. 

Inne

Radny wraz z drużyną wygrał dla Rubinkowa siłownię napowietrzną ufundowa-
ną przez Prezydenta Miasta Torunia.

       
Kontakt brak danych kontaktowych
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 377

Kadencja 1

Komisje:

• Infrastruktury i Ochrony Środowiska (wiceprzewodniczący)
• Kultury, Promocji i Turystyki

Liczba opuszczonych głosowań 117

Odpowiedź na maila nie

Radny nie zdecydował się na spotkanie ani na przesłanie odpowiedzi na pocztę 
mailową mimo wielokrotnych prób kontaktu.

Krzysztof Buława

        • 32 lata
        • Brak danych o wykonywanym
          zawodzie
        • Niezrzeszony
        • Okręg - Jakubskie, Mokre,
           Rubinkowo

Inne

Radny uzyskał mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Kontakt brak danych kontaktowych
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 472

Kadencja 1

Komisje:

• Rewizyjna
• Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Liczba opuszczonych głosowań 183 (+3)

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Założenie dotyczące mojego bycia radnym to niezajmowanie się sprawami 
lokalnymi – wg. mnie od tego są Rady Okręgów. Działaniem związanym z moim 
okręgiem i hasłem wyborczym „Most tymczasowy od zaraz” jest uświadomie-
nie mieszkańców, że istniały inne, tańsze koncepcje budowy mostu tymczaso-
wego  niż proponował to prezydent. Drugą istotną rzeczą jest niewybudowanie

Maciej Cichowicz

        • 49 lat
        • Przedsiębiorca, MC Consulting
        • Niezrzeszony
        • Okręg - Podgórz, Rudak,
          Czerniewice, Skarpa

węzła Kluczyki – byłby to węzeł lokalny, którego budowa byłaby szkodliwa
i wręcz absurdalna. Udało mi się doprowadzić do momentu, w którym mieszkań-
cy za najlepsze rozwiązanie uznają węzeł Czerniewice. Sukcesem jest również 
pobudzanie aktywności społecznej, między innymi na przykładzie Trasy Śred-
nicowej. 

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Nie udało się zbudować mostu tymczasowego na Wiśle jeszcze przed zatwier-
dzeniem budowy nowego mostu. Nie udało się też połączyć ronda Pokoju 
Toruńskiego i ulicy Lubickiej. Istotną kwestią jest też niepowstanie węzła łączą-
cego Toruń z autostradą od południa.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Odbyłem kilkadziesiąt dyżurów radnego. Dostępny jest mój numer telefo-
nu i adres mailowy, zarówno służbowy jak i prywatny. Dostaję również listy 
do skrzynki radnego. Natomiast nigdy nie udało mi się zrealizować pomysłu 
zachęcania mieszkańców do spotkań. Na poziomie rady rzadko poruszane są 
sprawy drobne, dlatego przyjąłem założenie że samemu muszę wypracowy-
wać swoje zdanie. Mimo to zawsze staram się pogłębiać temat i konsultować go                              
z zainteresowanymi.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

W najbliższej kadencji będę startował jako kandydat na wiceprezydenta Torunia. 
Mamy pomysł na miasto wraz z grupą osób zrzeszoną w komitecie Czas Miesz-
kańców, z której to listy będę ubiegał się o mandat. Naszym liderem i kandyda-
tem na prezydenta będzie Joanna Scheuring-Wielgus.

Inne

Radny uzyskał mandat z listy Platformy Obywatelskiej.

      
Kontakt            facebook.com/maciej.cichowicz.9 (prywatny)
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1748

Kadencja 4

Komisje:

• Rewizyjna (przewodnicząca)
• Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Liczba opuszczonych głosowań 325 (+3) 

Odpowiedź na maila nie

Co zrobiła Pani na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Przede wszystkim jestem radną całego Torunia, a nie tylko mojego okręgu. 
Wszystko, co zostało i nie zostało zrobione, jest wynikiem pracy całej Rady 
Miasta, w tym również moim. W szczególności zabiegałam o budowę ulic na 
Wrzosach. Ponadto angażowałam się w indywidualne sprawy mieszkańców. 
Pomagam im jako mediator czy pośrednik w kontaktach z Urzędem Miasta. 

Krystyna Dowgiałło

        • 63 lata
        • Główny specjalista w Centrum Roz-
          woju Zasobów Ludzkich w Warszawie
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Wrzosy, Chełmińskie,
          Staromiejskie

Mieszkańcy często nie wiedzą jak się poruszać w kontaktach z Urzędem, nie 
wiedzą gdzie mają pójść, więc korzystają z mojej pomocy. Ponadto w Radzie 
Miasta zajmuję się sprawami związanymi z polityką społeczną oraz bezrobo-
ciem wśród mieszkańców. Wielokrotnie interweniowałam w celu zamontowania 
spowalniaczy na osiedlowych uliczkach.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Uważam, że zawsze trzeba mieć taki program, z którego pewnych rzeczy nie 
da się zrealizować. Jak się przygotuje minimalistyczny program, to wtedy nie 
jest wielkim sukcesem zrealizowanie go. Wiele ulic, szczególnie na Wrzosach, 
jest ciągle niewybudowanych. Ostatnio przyszli do mnie mieszkańcy w sprawie 
zainicjowania budowy bezpiecznej trasy dojścia do szkoły przy ul. Legionów dla 
dzieci zamieszkałych na osiedlu przy ul. Traktorowej. Mam nadzieję, że uda się 
tą drogę szybko zbudować, tak by była ona bezpieczna. To też jeden z moich 
planów na następną kadencję.

W jaki sposób konsultuje się Pani z mieszkańcami?

Na wszystkich materiałach wyborczych jest krótka informacja o mnie oraz dane 
kontaktowe. Dzięki temu wiadomo jak się ze mną skontaktować. Na co dzień 
kontaktuję się z mieszkańcami telefonicznie, poprzez maila, a przede wszyst-
kim osobiście. Często jestem zaczepiana w sklepie, na targowisku i wówczas 
umawiamy się na spotkanie, na którym spisuję sprawę, by się nią zająć i w miarę 
możliwości pomóc. 

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Dla mnie jako polityka społecznego, pomimo pojawiania się rozmaitych żłobków 
i przedszkoli, ciągle jest ich za mało. Wciąż mamy bariery architektoniczne, które 
stanowią przeszkodę np. dla niepełnosprawnych. Zbyt utrudniony jest dostęp 
do oferty dla dzieci, która pozwalałaby rozwijać ich talenty.

      
Kontakt             dowgiallokrystyna@wp.pl

            facebook.com/krystynadowgiallo (prywatny)
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1318

Kadencja 4

Komisje:

• Oświaty i Sportu (Przewodniczący)
• Budżetu

Liczba opuszczonych głosowań 108

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Od 11 lat wspierałem powstanie nowego mostu przy obecnej lokalizacji. Przy-
czyniłem się do rozbudowy układu sieci komunikacyjnej na Skarpie i powsta-
nia tam 172 bezpłatnych miejsc parkingowych. Dzięki mojej pracy Zespół Szkół 
nr 26 zyskał nowy obiekt. Rozwiązałem wiele problemów komunikacyjnych 
na lewobrzeżnym Toruniu. Jako przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu

Zbigniew Ernest

        • 62 lata
        • Nauczyciel emerytowany
        • Klub Radnych Prawa
           i Sprawiedliwości
        • Okręg - Okręg Podgórz, Rudak,
          Czerniewice, Skarpa

zabiegałem o obronę miejsc pracy dla nauczycieli oraz zmodernizowałem wiele 
obiektów przeznaczonych do nauki i sportu przy osiedlowych szkołach.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Nie udało się jeszcze wyremontować paru dróg w moim okręgu i doprowadzić 
do powstania nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach. Należałoby 
też zwiększyć środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne w szkołach.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Najczęściej spotykam się z mieszkańcami w osiedlowych szkołach i oni zawsze 
mają do mnie bezpośredni telefon. Organizuję tam dyżury. Zawsze pojawia się 
ktoś również na tych dyżurach w Urzędzie Miasta. Jak były organizowane zebra-
nia w radzie okręgu na Skarpie, to zawsze starałem się regularnie brać w nich 
udział.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Wyzwaniem będzie dokończenie modernizacji dróg jak i planowanych sieci 
komunikacyjnych. Trzeba będzie postarać się o nowe miejsca w przedszkolach 
i stworzenie chociaż jednego dodatkowego żłobka miejskiego. Warto będzie 
skupić się na rozwoju kultury i sportu - ważne będą tu nawet te małe inwestycje 
na osiedlach, np. remonty sal gimnastycznych.

Inne

Radny wchodzi w skład Rady Seniorów.

      
Kontakt            facebook.com/1658871994337197
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 971

Kadencja 6

Komisje:

• Infrastruktury i Ochrony Środowiska
• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych

Liczba opuszczonych głosowań 99

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Moja rola jako przewodniczącego jest szczególna - przede wszystkim  dbałem     
o systematyczny i planowy rozwój Torunia, co służy mieszkańcom całego 
miasta. Cieszę się, że mimo różnych skrajnych pomysłów w tej niełatwej kaden-
cji Rada funkcjonowała sprawnie i realizowała swoje zadania Mam spory udział                             
w tworzeniu nowego układu komunikacyjnego, poprzez zabezpieczenie budżetu

Marian Frąckiewicz
i aktywną promocję różnych działań. Przykładem jest chociażby lina tramwajo-
wa na UMK. Zabiegałem o remont ulic Reja i Fałata, za pomocą środków miej-
skich wspierałem także odnawianie kamienic na Bydgoskim Przedmieściu. 

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Można było odważniej inwestować w oświatę, zwiększając liczbę zajęć pozalek-
cyjnych, zmniejszając liczebność klas, rozszerzając objęcie uczniów opieką lekar-
ską. 

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Z mojej inicjatywy organizowane są spotkania, gdy trzeba rozwiązać dane 
problemy, jak np. w przypadku Osiedla Podchorążych. Biorę udział w posiedze-
niach Rad Okręgu, gdzie mogę wysłuchać głosów Torunian. Najczęściej spoty-
kam się z mieszkańcami indywidualnie na dyżurach, odpowiadam też na wiado-
mości na Facebooku oraz telefony.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Czas wielkich inwestycji w Toruniu jest już za nami i okres ten został dobrze 
wykorzystany. W następnej kadencji czeka jeszcze połączenie Placu Daszyń-
skiego z „jedynką” oraz przebudowanie drogi wyjazdowej na Olsztyn. Teraz 
przyszedł czas inwestycji w człowieka, zwłaszcza w najmłodszych i najstarszych 
mieszkańców naszego miasta.

Inne

Marian Frąckiewicz był wiceprzewodniczącym miejskiej Rady Narodowej,                 
w Radzie Miasta zasiada nieprzerwanie od 1990 roku.

      

        • 63 lata
        • Przewodniczący Rady 
          Nadzorczej MSM
        • Klub Radnych Sojuszu Lewicy
          Demokratycznej
        • Okręg - Bydgoskie

Przewodniczący Rady Miasta

Kontakt
            
 www   marianfrackiewicz.pl
            
              kontakt@marianfrackiewicz.pl

              facebook.com/marianfrackiewicz (prywatny)
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1670

Kadencja 2

Komisje:

• Budżetu
• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych

Liczba opuszczonych głosowań 247

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Ważnym przedsięwzięciem jest program rewitalizacyjny na Bydgoskim Przed-
mieściu, który tworzy nową jakość funkcjonowania tej dzielnicy, a także reno-
wacja znajdującego się tam parku. Kolejna sprawa to stworzenie miejsc do upra-
wiania sportu na osiedlu Brzeziny. Miałem duży wkład w budowę mostu oraz 
w przeciwdziałanie blokowaniu tej inwestycji. Sukcesem jest także stworzenie

Grzegorz Górski
Toruńskiej Agendy Kulturalnej i przekształcenie MZK.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Radny nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Dostaję dużą ilość maili i telefonów. Jest to bardzo bezpośredni kontakt. Odby-
wałem również dyżury, jednak nie było zbyt wielkiego zainteresowania tą formą 
kontaktów. Biorę udział w posiedzeniach Rad Okręgów.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

W najbliższych wyborach kandydował będę do samorządu województwa. 
Warto przenieść na ten poziom ideę współpracy i działanie przeciw wewnętrz-
nemu konfliktowi ugrupowania rządzącego. 

Inne

Radny posiada tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych oraz jest wykła-
dowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

      

        • 52 lata
        • Adwokat
        • Klub Radnych Prawa
          i Sprawiedliwości
        • Okręg - Bydgoskie

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Kontakt
            
                g.gorski@um.torun.pl
            
           facebook.com/GrzegorzGorskiTorun
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 364

Kadencja 1

Komisje:

• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych (wiceprzewodniczący)
• Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Liczba opuszczonych głosowań 231 (+3)

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Udało mi się doprowadzić do przebudowy ulicy Bażyńskich oraz wyznaczenia 
parkingów przy ul. Wojska Polskiego, wnioskowałem też o stworzenie sygna-
lizacji świetlnej na ul. Gagarina i Reja.  Działałem na rzecz rewitalizacji nabrzeża 
Strugi Toruńskiej. Dzięki moim wnioskom powstało kilka punktów monitoringu 
na Bydgoskim Przedmieściu. Byłem inicjatorem programu projektu Toruński

Paweł Gulewski
Budżet Obywatelski, który przyczynił się do wdrożenia budżetu partycypacyj-
nego. Pracowałem przy tworzeniu regulaminu konsultacji społecznych.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Bardzo chciałem powołać świetlice środowiskowe, które pomogłyby absorbo-
wać aktywność młodych Torunian. Nie udało się również wejść z programem 
rewitalizacyjnym na Dębową Górę. 

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Większość spraw załatwiam przez Facebooka, gdzie mieszkańcy zgłaszają mi 
problemy lub sygnalizują chęć spotkania. Jestem obecny na twitterze, regular-
nie odpowiadam na maile i telefony, pełnię też dyżury radnego.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Priorytetem jest pomoc prezydentowi oraz skuteczne aplikowanie o środki 
unijne. Ważne są tzw. projekty miękkie, czyli chociażby rewitalizacja zaniedba-
nych obszarów i aktywizacja społeczeństwa. Należy delegować zadania z Rady 
Miasta, wykazując zaufanie wobec NGO. Konieczne jest monitorowanie rozwoju 
budżetu partycypacyjnego.

Inne

Radny zamierza kandydować do Rady z Bydgoskiego Przedmieścia.

      

       • 33 lata
       • Asystent Senatora
         J. Wyrowińskiego
       • Klub Radnych Platformy
         Obywatelskiej
        • Okręg - Jakubskie, Mokre, Rubinkowo

Kontakt
            
 www   gulewski.pl
            
              kontakt@gulewski.pl
              
              facebook.com/pawel.gulewski

                twitter.com/PawelGulewski
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1367

Kadencja 1

Komisje:

• Rewizyjna
• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych

Liczba opuszczonych głosowań 229

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Doprowadziłem do ustanowienia zakazu przejazdu tirów w godzinach szczytu               
w Toruniu. Byłem autorem licznych wniosków do budżetu miasta Torunia, doty-
czących budowy ulic, oświetlenia ulicznego, remontów infrastruktury szkolno-
-sportowej. Brałem również udział w pracach nad regulaminem budżetu party-
cypacyjnego. Działałem na rzecz reorganizacji i usprawnienia Straży Miejskiej
w Toruniu.

Michał Jakubaszek Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Nie udało mi się w minionej kadencji doprowadzić do rewitalizacji parku na Skar-
pie w sektorze Maciej. Nie udało się również zrealizować remontu niektórych 
ulic, pomimo tego, że zabiegałem o to i zobowiązywałem się, że będę podej-
mował starania w tym zakresie oraz ekranów akustycznych na Szosie Lubickiej            
i wzdłuż Ulicy Łódzkiej.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Jestem radnym dostępnym i utrzymuję stały i bezpośredni kontakt z mieszkań-
cami. Oprócz dyżurów radnego, każdy może kontaktować się ze mną telefonicz-
nie, e-mailem, za pośrednictwem facebooka lub tradycyjną pocztą. Regularnie 
uczestniczę też w spotkaniach Rad Okręgów. Sam inicjowałem konsultacje 
społeczne m.in. z MZD w sprawie projektu remontu ulicy Bolta i ulicy Raszei. 
Ponadto zachęcałem do udziału w konsultacjach dotyczących zagospodaro-
wania parku w sektorze Maciej (w ramach projektu „Toruń dla mieszkańców”). 
Propagowałem idee budżetu partycypacyjnego, w szczególności informowa-
łem pisemnie mieszkańców o zgłoszonych projektach oraz możliwości głoso-
wania.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Przede wszystkim dokończenie budowy układu komunikacyjnego Torunia, 
którego główną osią jest most tj. dokończenie dróg dojazdowych do mostu, 
średnicówki i węzła Czerniewice. Ponadto większy nacisk kładłbym na przedsię-
biorczość oraz powstawanie nowych miejsc pracy, powinniśmy bardziej zachę-
cać inwestorów do naszego miasta. Ważne są również sprawy zdrowia, kwestie 
społeczne oraz rewitalizacja terenów zielonych. 

      

        • 33 lata
        • Adwokat
        • Klub Radnych Prawa
          i Sprawiedliwości
        • Okręg - Podgórz, Rudak,
          Czerniewice, Skarpa

Kontakt
            
                m.jakubaszek@wp.pl 
            
           facebook.com/506460959488831
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1124

Kadencja 3

Komisje:

• Infrastruktury i Ochrony Środowiska
• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych
• Doraźna Komisja ds. obszaru metropolitalnego i polityki rozwoju Miasta 
  Torunia

Liczba opuszczonych głosowań 91

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Jeśli chodzi o działalność na rzecz mieszkańców okręgu, to udało mi się dopro-
wadzić do powstania drogi rowerowej do Barbarki, dwóch boisk Orlik na Wrzo-
sach oraz dużej ilości nowych ulic osiedlowych. Natomiast jako przedsięwzię-
cia na rzecz wszystkich mieszkańców Torunia wskazałbym nowy most, halę

Andrzej Jasiński

        • 65 lat
        • Inżynier Energetyk
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Wrzosy, Chełmińskie,
          Staromiejskie

widowisko-sportową, realizację pierwszego odcinka trasy średnicowej Torunia 
północnego oraz rozpoczęcie budowy kolejnego etapu.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Radny nie udzielił odpowiedzi na to pytanie

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Komunikuję się z mieszkańcami poprzez bezpośrednie spotkania przy realizacji 
codziennych czynności, pracy, zakupów lub spacerów. Konsultuję się również       
z mieszkańcami podczas dyżurów.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Radny nie udzielił odpowiedzi na to pytanie

       Kontakt brak danych kontaktowych

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1750

Kadencja 2

Komisje:

• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych
• Kultury, Promocji i Turystyki (przewodniczący)

Liczba opuszczonych głosowań 277 (+3)

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Udało mi się zrealizować inwestycje drogowe np. przy ul. Nieszawskiej,                         
ul. Dożynkowej i części ul. Turystycznej. Moim wkładem przy budowie nowego 
mostu było doprojektowanie kanalizacji technicznej, dzięki czemu mamy świa-
tłowód na drugą stronę Wisły. Dzięki moim negocjacjom na Skarpie powsta-
ły korty tenisowe, letnie baseny, a na lewobrzeżnym Toruniu – sporo nowego

Bartłomiej Jóźwiak
oświetlenia, o które zabiegali mieszkańcy. Byłem inicjatorem uchwalenia planu 
rozwoju przedsiębiorczości w Toruniu.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

W następnej kadencji chciałbym dokończyć modernizację drugiego odcinka       
ul. Turystycznej i stworzyć jeszcze więcej miejsc parkingowych na Skarpie, bo 
ciągle ich jest za mało. Nie udało się też opracować kompleksowej strategii zago-
spodarowania lasku na Skarpie i to mimo licznych spotkań w ramach konsultacji 
społecznych. Jednym z planów, które czekają jeszcze na realizację, jest przystań  
dla kajakarzy na Drwęce.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Często biorę udział w konsultacjach społecznych oraz uczestniczę w spotka-
niach osiedlowych. Ludzie do mnie chętnie dzwonią, a niektórzy odwiedzają 
na dyżurach. Wszędzie staram się udostępniać swój prywatny e-mail i telefon. 
Prowadzę też stronę internetową.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Wyzwaniem będzie przede wszystkim wykorzystanie bliskości autostrady.         
Ta korzystna dla nas lokalizacja powinna stwarzać warunki do przyciągnię-
cia inwestorów i firmy, które dadzą w przyszłości nowe miejsca pracy. Inne to: 
rozwój istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz wdrażanie, a w zasa-
dzie sfinansowanie założeń planu rozwoju przedsiębiorczości, który współtwo-
rzyłem.

Inne

Z wykształcenia prawnik i politolog.

      

        • 33 lata
        • Pracownik branży IT
        • Klub Radnych Platformy
          Obywatelskiej
        • Okręg - Podgórz, Rudak,
          Czerniewice, Skarpa

Kontakt
            
 www   bjozwiak.pl
            
              bjozwiak7@wp.pl
       
              facebook.com/1106703104 (prywatny)
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1694

Kadencja 1

Komisje:

• Rewizyjna
• Kultury, Promocji i Turystyki (wiceprzewodniczący)
• Doraźna Komisja ds. obszaru metropolitalnego i polityki rozwoju Miasta
  Torunia

Liczba opuszczonych głosowań 169 (+1)

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Przede wszystkim udało mi się doprowadzić do konsultacji dotyczących prze-
budowy ulicy Inżynierskiej, dzięki czemu ani jedno drzewo nie zostało wycię-
te, nie postawiono też ekranów wygłuszających. Kolejnym sukcesem było

Jacek Kowalski
wystosowanie pisma i zebranie podpisów pod wnioskiem do MZD o wycofa-
nie się z planu rozszerzenie strefy płatnego parkowania, co mogłoby dotknąć 
mieszkańców Chełmińskiego i Staromiejskiego. 

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Moim sztandarowym hasłem była likwidacja Straży Miejskiej, jednak gdy 
po uzyskaniu mandatu porozmawiałem z pozostałymi Radnymi, to od razu 
wiedziałem, że nie uzyskam większego poparcia w tej kwestii. Mimo to udało mi 
się wraz z radnym Jakubaszkiem odbyć kilka spotkań z Prezydentem i Komen-
dantem, co skutkowało zreformowaniem Straży Miejskiej – obecnie jest więcej 
patroli, a mniej funkcji urzędniczych.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Wielokrotnie odbywałem dyżury w budynku Rady Miasta, jednak przychodzi-
ło na nie niewiele osób. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach prezyden-
ta z mieszkańcami w moim okręgu i wysłuchiwałem się w ich problemy. Jeżdżę 
często komunikacją miejską i tam rozmawiam z Torunianami. Jestem obecny na 
różnych portalach internetowych, więc nie ma problemu, aby się ze mną skon-
taktować.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Miasto stworzyło już wiele budynków infrastrukturalnych, więc teraz najważ-
niejszym jest ożywić te instytucje, aby nie przynosiły strat. Koniecznym będzie 
też zmniejszenie deficytu i dokończenie tras nowomostowej i staromostowej.

      

        • 33 lata
         • Inspektor w Urzędzie Marszałkowskim
        • Klub Radnych Prawa 
          Sprawiedliwości
        • Okręg - Wrzosy, Chełmińskie,
          Staromiejskie

Kontakt
            
 www   jacek-kowalski.eu
            
              jacek.kowalski81@gmail.com
              
              facebook.com/jacek.kowalski.polityk

                twitter.com/JacekKowalski81
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 969

Kadencja 6

Komisje:

• Infrastruktury i Ochrony Środowiska (przewodnicząca)
• Rewizyjna

Liczba opuszczonych głosowań 262 (+2)

Odpowiedź na maila nie

Radna nie zdecydowała się na spotkanie ani na przesłanie odpowiedzi na pocztę 
mailową mimo wielokrotnych prób kontaktu.

Barbara Królikowska-
-Ziemkiewicz

     

Inne

Radna otrzymała mandat z listy Platformy Obywatelskiej.

Kontakt             facebook.com/BarbaraKrolikowskaZiemkiewicz
            (prywatny)

        • 61 lat
        • Prezes Zarządu Inwestor Kombia
          Consulting sp z. o.o.
        • Klub Radnych Prawa
          i Sprawiedliwości
         • Okręg - Wrzosy, Chełmińskie, 
           Staromiejskie
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 418

Kadencja 1

Komisje:

• Oświaty i Sportu
• Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
• Doraźna Komisja ds. obszaru metropolitalnego i polityki rozwoju Miasta
  Torunia

Liczba opuszczonych głosowań 310 (+3)

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Udało mi się doprowadzić do kompletnej termomodernizacja ZS nr 28 oraz 
powstania w jej pobliżu kompleksu boisk. Przyczyniłem się także do budowy 
pochylni na ul. Podgórskiej. 

Sławomir Kruszkowski

        • 39 lat
        • Nauczyciel - trener
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Podgórz, Rudak,
          Czerniewice, Skarpa

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Cały czas jest we mnie dusza sportowca. Cieszyłem się z sukcesów a porażki 
zostawiałem dla siebie. I tak jest teraz w Radzie Miasta. Porażki były, pewnych 
rzeczy się nie udało zrealizować, ale mam nadzieję ,że może w przyszłej kadencji 
się uda.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Najlepszym sposobem komunikowania się z mieszkańcami była dla mnie bezpo-
średnia rozmowa. Wiele razy zdarzało się, że podczas spacerów, zakupów
a nawet jazdy na rowerze rozmawiałem z mieszkańcami na temat tego co                  
w Toruniu, na temat ich oczekiwań i problemów. Mój prywatny numer jest ogól-
nodostępny tak samo mail.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Najważniejszą rzeczą dla nowej Rady to stworzenie programów, które będą 
wspierać przedsiębiorczość i rozwój miejsc pracy. Stworzenie atrakcyjnych 
warunków dla biznesu przez duże B i małe b! Infrastrukturalnie Toruń wygląda 
naprawdę  dobrze. Dokończenie tego co zapisane i rozpoczęte - owszem, ale 
pamiętając o tym, że nas torunian w samym mieście jest coraz mniej, a przybę-
dzie dopiero, gdy będzie praca. Brzmi banalnie ale prawdziwe.

Inne

Radny jako wioślarz trzykrotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpij-
skich, zdobywał także medale na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.

      
Kontakt             slawekkruszkowski@poczta.onet.pl
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 705

Kadencja 1

Komisje:

• Rewizyjna
• Budżetu
• Doraźna Komisja ds. obszaru metropolitalnego i polityki rozwoju Miasta
  Torunia (wiceprzewodniczący)

Liczba opuszczonych głosowań 306 (+3) 

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Udało mi się doprowadzić do rozpoczęcia remontu na ulicy Cisowej, remontu 
chodnika wzdłuż szosy Lubickiej, wnioskowałem też o uporządkowanie terenu 
przy Strudze Toruńskiej. Wraz ze stowarzyszeniem mieszkańców Bukowej Kępy 

Tomasz Kruszyński
działałem na rzecz uzbrojenia terenów w pobliżu byłej Elany w sieć kanaliza-
cyjną. Do tego wiele drobniejszych inicjatyw, jak chociażby ustawianie nowych 
znaków drogowych. Sukcesem całego klubu SLD jest zwiększenie ilości pielę-
gniarek w szkole.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Próbowałem doprowadzić do powstania skweru, dużego terenu zieleni na 
Rubinkowie, jednak nie udało się tego załatwić. Nie udało się także załatwić 
bezpłatnego przejazdu autostradową obwodnicą Torunia. Jako klub nie jeste-
śmy zadowoleni z udzielenia pożyczki Kurii Biskupiej oraz niektórych działań 
ideologicznych, jak chociażby zdjęcie tablicy poświęconej Julianowi Nowickiemu.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, odbywam dyżury radnego. Systema-
tycznie uczęszczam na spotkania trzech Rad Okręgu.  Na mojej stronie podany 
jest email, na który każdy może do mnie napisać.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Jestem zadowolony z tego, jak Toruń się rozwija. Teraz przyszedł czas, aby mniej 
skupiać się na infrastrukturze, a bardziej na sprawach socjalnych, społecznych. 
Dotyczy to również przyciągania nowych inwestorów i tworzenia miejsc pracy. 
Potrzebne jest wreszcie zmniejszanie ilość osób w klasach, maksymalnie do 25 
uczniów.

      

        • 44 lata
        • Asystent Posła Janusza Zemke 
        • Klub Radnych Sojuszu Lewicy 
          Demokratycznej
        • Okręg - Jakubskie, Mokre, 
          Rubinkowo

Kontakt
            
 www   tkruszynski.eu
            
              tkruszynski@onet.eu

              facebook.com/tomasz.kruszynski.18 (prywatny)



40 41

Liczba głosów w wyborach 2010 r. 410

Kadencja 1

Komisje:

• Budżetu (wiceprzewodniczący)
• Kultury, Promocji i Turystyki

Liczba opuszczonych głosowań 186 (+3)

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Inwestycje i projekty, przy których pracowałem, to planowany remont placu 
zabaw przy ul. Rydygiera, uporządkowanie ruchu przy ul. Podchorążych i liczne 
zabiegi infrastrukturalne. Wspierałem wdrażanie Toruńskiego Budżetu Obywa-
telskiego i konsultacji społecznych, startu Tour de Pologne z Torunia oraz Rowe-
ru Miejskiego. Broniłem OPP Dom Harcerza przed jego likwidacją. Oprócz tego

Arkadiusz Myrcha
wprowadzane są już pierwsze działania w ramach mojego planu pt. „Przedsię-
biorczy Toruń”. 

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Nadal pozostaje trudna do rozwiązania kwestia bezpieczeństwa w moim okrę-
gu, np. zwiększanie monitoringu. Nie udało się jeszcze wprowadzić wszystkich 
postulatów planu Przedsiębiorczy Toruń.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Współpracuję z Radami Okręgu: Jakubskie Przedmieście/Mokre oraz Rubin-
kowo, z którymi wspólnie pełnimy dyżury dla mieszkańców. Zaowocowało to 
podjęciem wielu skutecznych interwencji. Na dyżury do Urzędu Miasta przy-
chodzi mało osób. Najczęstszą formą kontaktu ze mną jest telefon, który można 
łatwo odnaleźć w internecie.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Aktualne do rozwiązania pozostają kwestie zwiększania bezpieczeństwa                  
w moim okręgu jak i bazy rekreacyjnej o kolejne tereny zielone, ławki, siłownie 
miejskie, imprezy sportowe i inne. Należy zwiększyć też dostępność do publicz-
nych żłobków i przedszkoli oraz ułatwić zakładanie firm młodym absolwentom 
szkół wyższych.

Inne

Członek Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych oraz Komisji ds. Stypen-
diów Kulturalnych

      

        • 30 lat
        • Radca prawny
        • Klub Radnych Platformy
          Obywatelskiej
        • Okręg - Jakubskie, Mokre,
          Rubinkowo

Kontakt
            
 www   arkadiuszmyrcha.pl 
            
              arkadiusz.myrcha@gmail.com
              
              facebook.com/RadnyA.Myrcha
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 858

Kadencja 2

Komisje:

• Oświaty i Sportu (wiceprzewodnicząca)
• Kultury, Promocji i Turystyki
• Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Liczba opuszczonych głosowań 82

Odpowiedź na maila nie

Co zrobiła Pani na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Aktywnie pracowałam aż w trzech komisjach. Zadbałam, aby środki na zajęcia 
pozalekcyjne w szkołach znalazły się w budżecie miasta. Wielokrotnie apelowa-
łam do ministerstw o przyjęcie rozwiązań korzystnych dla samorządów lokal-
nych, np. byłam pomysłodawczynią programu polegającego na nauce pływania 

Urszula Polak

        • 64 lata
        • Nauczycielka
        • Klub Radnych Sojuszu Lewicy
          Demokratycznej
        • Okręg - Wrzosy, Chełmińskie,
          Staromiejskie

dzieci w szkołach, które nie mają własnych basenów czy programu zdrowego 
odżywiania. Wielokrotnie interweniowałam w sprawach zgłaszanych mi na 
dyżurach, np. o remont dróg na Wrzosach. Dzięki moim staraniom wybudo-
wano też nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Byłam współorganizatorką 
wielu wycieczek historycznych dla młodzieży i dorosłych.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Nie udało się jeszcze wprowadzić strategii rozwoju oświaty w Toruniu ani reak-
tywować Młodzieżowej Rady Miasta, która moim zdaniem jest potrzebna.

W jaki sposób konsultuje się Pani z mieszkańcami?

Odbywam dyżury w pokoju radnego w Urzędzie Miasta i zawsze przychodzą 
osoby w indywidualnych sprawach, szczególnie drogowych. Poza tym kontak-
tuje się z młodzieżą i dorosłymi przy okazji wydarzeń, które współorganizuję.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Ważnym zadaniem będzie zmniejszenie liczby dzieci w poszczególnych klasach. 
Dzięki temu poprawimy jakość kształcenia i damy pracę wykwalifikowanej 
kadrze, zmniejszając przy tym bezrobocie w tym sektorze.

Inne

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – oddział w Toruniu

       Kontakt             facebook.com/urszula.polak.94 (prywatny)
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 2095

Kadencja 3

Komisje:

• Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych
• Oświaty i Sportu

Liczba opuszczonych głosowań 143 (+3) 

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Z racji pełnionej funkcji przewodniczącego klubu radnych PO, wszystkie inicjaty-
wy zgłaszane przez Klub zawierały mój wkład własny. Wśród nich były sprawy 
dotyczące m. in. Placu Rapackiego i stworzenia linii tramwajowej do lewobrzeż-
nej części Torunia. Dużo uwagi poświęcałem sprawom dotyczącym finansów 
publicznych oraz realizacji inwestycji w mieście, pisząc liczne artykuły na ten

Waldemar Przybyszewski

        • 64 lata
        • Prezes Zarządu SM Zieleniec
        • Klub Radnych Platformy
          Obywatelskiej
        • Okręg - Bydgoskie

temat. Za jedną z najważniejszych spraw uznaję wkład w nadanie przez Radę 
Miasta tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Torunia” Panu Antoniemu 
Stawikowskiemu.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Niestety nie udało mi się powstrzymać likwidacji Gimnazjum 22, przez co Bydgo-
skie pozostało z tylko jedną szkołą ponadpodstawową. Lokalizacja tego gimna-
zjum, tradycja i przystosowanie do nauki zawodu po przeniesieniu do niego 
Technikum i Szkoły Zawodowej Odzieżowej wskazywały na potrzebę utrzy-
mania tej szkoły. Współorganizowałem spotkania, dyskusje, przedstawiałem              
z częścią radnych i dyrekcją argumenty za utrzymaniem całego Zespołu Szkół, 
jednak wszystko na nic.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Regularnie pełnię dyżury, jestem dostępny dla mieszkańców w każdy ponie-
działek od 15. Niezależnie od tego aktywnie uczestniczę w posiedzeniach Rady 
Okręgu na Bydgoskim Przedmieściu.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

W przyszłej Radzie Miasta, w której po 12 latach pracy już mnie nie będzie, przyj-
dzie czas na nowych ludzi ze świeżą wizja rozwoju miasta i poprawy warunków 
życia mieszkańców. Powinno się natychmiast skupić się na problemie zadłuże-
nia miasta, potrzebny jest też audyt przedstawiający m.in. zdolność miasta do 
inwestowania w nowym okresie programowania w latach 2014 - 2020. Radni 
muszą stanowić przeciwwagę dla działań Prezydenta miasta, gdyż sprowadze-
nie funkcji radnego do tzw. "maszynki do głosowania" będzie niezmiernie szko-
dliwe dla funkcjonowania Torunia.

Inne

Radny jest byłym przewodniczącym Rady Miasta, obecnie zasiada w Radzie 
Seniorów.

       
Kontakt             facebook.com/waldemar.przybyszewski (prywatny)
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1152

Kadencja 4

Komisje:

• Rewizyjna (wiceprzewodniczący)
• Budżetu
• Oświaty i Sportu

Liczba opuszczonych głosowań 50

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Z lokalnych pomysłów udało się zrealizować siłownię przy ulicy Chrobrego               
i Wojska Polskiego – korzystają z niej i młodzi i starsi mieszkańcy okręgu. Inny-
mi projektami są przejścia dla pieszych i sygnalizacje świetlne, między innymi 
przy kościele Chrystusa Króla i przy Garbatym Mostku. Dodatkowo remonty 
nawierzchni kilku ulic w okręgu. Ponadto w ramach budżetu partycypacyjnego 

Aleksander Rojewski
zrealizowałem pomysł wykonania remontu mostków nad Strugą Toruńską. 
Wspierałem też wszystkie duże projekty inwestycyjne w mieście. Ciągle wspie-
ram studia techniczne na UMK – działam na rzecz doposażenia tego typu 
kierunków.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Chciałem żeby toruńskie lotnisko mogło przyjmować samoloty turystyczne. 
Niestety nie udało się zrealizować tego postulatu. Nadal nie udało się również 
zrównoważyć zainteresowania młodzieży różnymi typami szkół średnich, lice-
ów, techników i szkół zawodowych.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Pierwsza sprawa to dyżury radnych. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest 
kontakt osobisty i rozmowy z mieszkańcami. Mieszkaniec może powiedzieć co 
mu się podoba a co nie. Przykładem może być dziura w ulicy – ja mogę jej nie 
zauważyć ale mieszkaniec wie że trzeba ją załatać. Podaję też mój numer tele-
fonu i tak można się ze mną kontaktować. Najmniej korzystam z internetu. Nie 
mam czasu ciągle siedzieć i sprawdzać różne portale. Część swoich działań opie-
ram o rozmowy z zainteresowanymi, np. z dyrektorami szkół na temat usuwania 
drzew. 

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Należy stworzyć odpowiedni system dotyczący szkolnictwa zawodowego. 
Ponadto ważne jest doposażenie kierunków technicznych na uniwersytecie. 
Bliskie są mi również sprawy bezpieczeństwa mieszkańców – trzeba bardziej 
uaktywnić straż miejską i policję. Chcę też wspierać małe i średnie firmy, między 
innymi te działające w inkubatorze.

Inne

Radny wchodzi w skład Rady Seniorów. 

   

        • 76 lat
        • Emeryt
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Jakubskie, Mokre, 
          Rubinkowo

Kontakt
            
 www   rojewski.civitaschristiana-torun.pl
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 782

Kadencja 1

Komisje:

• Infrastruktury i Ochrony Środowiska
• Oświaty i Sportu
• Doraźna Komisja ds. obszaru metropolitalnego i polityki rozwoju Miasta
  Torunia (przewodniczący)

Liczba opuszczonych głosowań  1 (+3)

Odpowiedź na maila tak

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Najbardziej jestem dumny z wyremontowania z mojej inicjatywy boiska w Stawie 
Komtura. Zainicjowałem tworzenie siłowni zewnętrznych w Toruniu. Udało się 
doprowadzić do remontu wielu ulic i chodników na Chełmińskim, jak chociaż-
by ul. Wspólnej. Przyczyniłem się także do zarzucenia planu zakładającego

Michał Rzymyszkiewicz
budowę tzw. Trasy Kościuszki, co wiązałoby się z wyburzeniem 22 budynków. 
Komisja ds. Obszaru Metropolitalnego, którą kieruję, odegrała znaczącą rolę        
w przystąpieniu Torunia do programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych. Jako jedyny spośród radnych otrzymałem od Rady Rodziców tytuł Przyja-
ciel Ogniska za obronę OPP Dom Harcerza.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Udało mi się w tej kadencji zrobić więcej, niż wydawało się to realne na początku.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Odbyłem w tej kadencji ponad 100 dyżurów. Posiadam stronę internetową, 
na której widnieją kontakty na facebooka, twittera, maila, google+ i telefon. 
Uważam, że jestem naprawdę otwarty na mieszkańców.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Osobiście zamierzam angażować się w te sprawy, którymi zajmowałem się do tej 
pory – oświata, sport, infrastruktura, polityka rozwoju miasta.

Inne

Michał Rzymyszkiewicz jest najmłodszym radnym bieżącej kadencji.

      

        • 27 lat
        • Asystent Posła PE Tadeusza Zwiefki 
        • Klub Radnych Platformy
          Obywatelskiej 
        • Okręg - Wrzosy, Chełmińskie,
          Staromiejskie

Kontakt
            
 www   michalrzymyszkiewicz.pl
            
              michal_rzymyszkiewicz@o2.pl
              
              facebook.com/michal.rzymyszkiewicz

                twitter.com/Mrzymyszkiewicz
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 2954

Kadencja 2

Komisje:

• Budżetu
• Oświaty i Sportu
• Doraźna Komisja ds. obszaru metropolitalnego i polityki rozwoju Miasta
  Torunia

Liczba opuszczonych głosowań 363 (+3)

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Zabiegałem o budowę kilku dróg osiedlowych oraz wspierałem realizację 
oświetlenia na toruńskich ulicach. Na Rubinkowie udało się wywalczyć dodat-
kowe miejsca parkingowe, interweniowałem także w sprawie zieleni na osie-
dlach. Ponadto byłem współautorem idei wdrożenia budżetu partycypacyjnego 

Łukasz Walkusz
w Toruniu. Z mojej inicjatywy zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
w sprawie stanowiska odnośnie wspólnej metropolii toruńsko-bydgoskiej. 
Starałem się reagować na sprawy zgłaszane przez mieszkańców.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Wciąż mamy poważne problemy parkingowe na osiedlach. Uważam, że to jest 
zagadnienie, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Drugim problemem jest 
nierozwiązanie sytuacji żłobków w gminie. Myślę, że w tym temacie najwięcej 
mogą powiedzieć młodzi rodzice.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Jestem otwarty na kontakty z mieszkańcami. Prowadzę stronę internetową 
gdzie umieszczony jest mój numer telefonu oraz adres mailowy. Staram się 
komunikować m. in. wysyłając korespondencję z okazji świąt bożonarodze-
niowych gdzie również podaję mój kontakt. Ponadto w każdy pierwszy i trzeci 
poniedziałek miesiąca pełnię dyżur.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Chciałbym wspierać budowę kolejnych kluczowych dróg w Toruniu, w szcze-
gólności tych łączących się z nowo wybudowanym mostem. Ważny jest rozwój 
komunikacji publicznej, chciałbym poprawić jakość usług MZK. Wspierać należy 
też społeczność lokalną. Powinniśmy się w tej kadencji zwrócić bezpośrednio do 
mieszkańców. 

Inne

Radny uzyskał w poprzednich wyborach rekordowy wynik 2954 głosów.

      

        • 33 lata
        • Dyrektor Departamentu Organiza-
          cyjnego w Urzędzie Marszałkowskim
        • Klub Radnych Platformy
          Obywatelskiej
        • Okręg - Jakubskie, Mokre, Rubinkowo

Kontakt
            
 www   lukaszwalkusz.pl
            
              walkusz@lukaszwalkusz.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 840

Kadencja 1

Komisje:

• Kultury, Promocji i Turystyki
• Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

Liczba opuszczonych głosowań 506 (+3)

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Interweniowałem w kilku przypadkach osób z problemami społecznymi. Nie 
są to wielkie projekty, jednak są potrzebne. Staram się łączyć pracę zawodową           
z pracą radnego. Dzięki temu realizuję projekty z zakresu edukacji ekologicznej. 
Działam też na rzecz ulicy Czarlińskiego, która nie jest jeszcze skanalizowana. 
Popierałem też wszelkie projekty, które są ważne dla miasta. 

Paweł Wiśniewski

        • 35 lat
        • Prezes Regionalnego Ośrodka
          Edukacji Ekologicznej W Przysieku
        • Klub Radnych Platformy
          Obywatelskiej
        • Okręg - Bydgoskie

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Na pewno ciężkim tematem jest budowanie miejsc parkingowych, które są 
potrzebne mieszkańcom. Do wyborów startowałem pod hasłem poprawy 
bezpieczeństwa - staram się wspierać tą działkę podczas prac w komisji.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Już podczas wyborów udostępniałem kontakt do siebie na ulotkach. Obec-
nie zawsze można do mnie zadzwonić. Uzupełnieniem jest kontakt mailowy. 
Nie korzystam z Facebooka – wiąże się to z brakiem czasu. Ponadto dostępny 
jestem na dyżurach radnego.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Koncentruję się na sprawach, które mogę załatwić dla mieszkańców wykorzy-
stując możliwości jakie daje Rada Miasta. Będą to między innymi sprawy infra-
strukturalne i społeczne.

Inne

Radny startować będzie z okręgu Staromiejskie, Chełmińskie, Wrzosy.

       Kontakt brak danych kontaktowych
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 742

Kadencja 5

Komisje:

• Budżetu (przewodnicząca)
• Kultury, Promocji i Turystyki

Liczba opuszczonych głosowań 63 (+1)

Odpowiedź na maila nie

Co zrobiła Pani na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

W obecnej kadencji były to remonty dróg, parkingów, placów zabaw oraz 
modernizacja pomieszczeń szkolnych czy realizacja oświetlenia ulic, przejść dla 
pieszych czy montaż na fortach barier ochronnych.

Danuta Zając

        • 60 lat
        • St. Inspektor ds. oświaty
          i kultury MSM
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Podgórz, Rudak,
          Czerniewice, Skarpa

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Szkoda, że nie otrzymaliśmy jako miasto dofinansowania w wysokości 85% na 
nowy most z układem drogowym.

W jaki sposób konsultuje się Pani z mieszkańcami?

Formy są przeróżne: telefoniczna, poprzez e-mail, a także osobiście na dyżurach 
w dzielnicy, w sklepach, na ulicy.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Należy się skupić na inwestycjach drogowych i przede wszystkim kontynuacja 
rozpoczętych inwestycji, których jest bardzo dużo oraz racjonalne dzielenie 
dochodów.

Inne

Radna jest organistką w parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Uhonoro-
wana Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

       Kontakt brak danych kontaktowych
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Liczba głosów w wyborach 2010 r. 1535

Kadencja 1

Komisje:

• Oświaty i Sportu
• Kultury, Promocji i Turystyki

Liczba opuszczonych głosowań 107

Odpowiedź na maila nie

Co zrobił Pan na rzecz mieszkańców swojego okręgu oraz wszystkich 
mieszkańców Torunia?

Udało mi się wybudować orlik w czynie społecznym na ul. Olsztyńskiej, w skład 
którego wchodzi m.in. boisko piłkarskie i plac zabaw. W budowę obiektów 
włączyły się dzieci i młodzież oraz dużo prywatnych firm. Tak samo powstał 
mini tor żużlowy gdzie masa dzieci może trenować. Udało się wyremontować 
też nowe ulice w Toruniu, postawić place zabaw i siłownie zewnętrzne. Sporo

Jan Ząbik

        • 68 lat
        • Trener zespołu żużlowego
          Unibax Toruń
        • Klub Radnych Czas Gospodarzy
        • Okręg - Jakubskie, Mokre,
          Rubinkowo

czasu poświęciłem na pracę w komisjach, bo to w nich, a nie na sesjach, zapadają 
ważne decyzje dla mieszkańców.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji? 

Istnieje spora grupa seniorów i młodzieży, którą warto zagospodarować                     
w obszarze sportu. Należałoby wykorzystać do tego Orliki przy szkołach, aby 
były dostępne popołudniami. Nauczyciele W-F  powinni mieć odpowiednie 
wynagrodzenie. Trzeba wykorzystać też istniejącą infrastrukturę, np. CSW czy 
Halę widowiskowo-sportową i zapraszać do Torunia polskich i zagranicznych 
artystów. Nadal jest też sporo pracy do zrobienia jeśli chodzi o zatrzymanie 
biznesu w Toruniu.

W jaki sposób konsultuje się Pan z mieszkańcami?

Zawsze na początku miesiąca mamy spotkania w Radzie okręgu na Grębocinie      
i Bielawach. Mam też dyżur w urzędzie, na który ludzie przychodzą i często 
różne sprawy podajemy dalej żeby się nimi zająć. Mieszkańcy często piszą do 
mnie na firmowego e-maila.

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed Radą nowej kadencji?

Trzeba zachęcić jak najwięcej młodzieży i seniorów do uprawiania sportu żeby 
społeczeństwo było zdrowe. Należy też efektywnie wykorzystać nowopowsta-
łe obiekty kulturalne i sportowe.

Inne

Radny podkreśla, że bardzo zależy mu na losie najmłodszych, dlatego znany jest 
głównie ze swoich działań na rzecz rozwijania kultury sportowej wśród dzieci         
i młodzieży.

       Kontakt             facebook.com/jan.zabik (prywatny)
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 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w stworze-
niu niniejszego raportu. Radnym, za poświęcony nam czas i otwartość w trak-
cie rozmowy, oraz wolontariuszom - Andrzejowi Zagule i Weronice Tunkiewicz 
- za żywe zaangażowanie się w nasze prace. Podziękowania należą się również 
zwykłym ludziom, którzy nieustannie nas wspierali i mobilizowali do działania. 
Mamy nadzieję, że lektura niniejszego dokumentu pomoże czytelnikowi w podję-
ciu decyzji, która będzie najlepsza dla Torunia - naszego miasta.

Będziemy niezwykle wdzięczni za wszelkie komentarze oraz uwagi. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy również do współpracy z nami!

Toruńska Inicjatywa Obywatelska

www      tio.org.pl

               biuro@tio.org.pl

               facebook.com/TorunskaInicjatywaObywatelska

               facebook.com/monitoringobywatelski

Notatki
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