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Bonnie Crombie ma polskie korzenie. Jej dziadkowie 
i mama urodzili się pod Lubaczowem niedaleko 
Krakowa, a ojciec pochodził z polskiej rodziny 

z Alberty. Bonnie jest dumna ze swojego pochodzenia i 
związana ze sprawami Polonii od lat, często uczestnicząc 
w polonijnych imprezach. Ukończyła St. Michael’s College 
przy University of Toronto, a następnie Schulich School 
of Business gdzie uzyskała tytuł MBA. Otrzymała także 
Corporate Director’s Certificate z International Institute of 
Corporate Directors w Rotman School of Management na 
University of Toronto.

Zanim przeszła do polityki i zaczęła ubiegać się o urząd 
pracowała dla wielkich korporacji takich jak Walt Disney i 
McDonald. Później założyła dwie własne firmy. Produkty 
jednej z nich, Cargo Cosmetics, są obecnie sprzedawane 
w wielu krajach na świecie.

Jej pierwszym kontaktem z polityką była praca przy 
kampanii senatora Stanleya Hajdasza (później pracowała 
także z posłem Jesse Flisem).

W 2008 roku jako kandydatka z ramienia partii liberalnej 
z okręgu Mississauga-Streetsville została wybrana 
posłem do Izby Gmin w Parlamencie w Ottawie, gdzie 
była członkiem Komitetu d/s Transportu i Infrastruktury, a 
także krytykiem d/s korporacji koronnych w swoim klubie 
parlamentarnym.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. przegrała, ale 
tego samego roku została wybrana do Rady Miasta 
Mississauga jako Radna Miasta z okregu 5.

Na prośbę burmistrz Mississauga Hazel McCallion została 
członkiem grupy roboczej do spraw kultury i sztuki przy 
Urzędzie Burmistrza Mississauga, a później wybrana 
Wice Przewodniczącą tego ciała.

W październiku 2014 Bonnie Crombie została wybrana 
burmistrzem prawie 900 tysięcznego miasta Mississauga 
przy silnym poparciu miejscowej Polonii i po udzieleniu jej 
poparcia przez odchodzącą z tego stanowiska burmistrz 
Hazel McCallion, która rządziła tym miastem przez 36 lat.

Bonnie w ciągu swojej kariery poświęcała swój czas także 
różnym organizacjom charytatywnym i zasiadała w radach 
instytucji niedochodowych jak m.in. Credit Valley Hospital 

Foundation, Peel Region 14th Division Police Community 
Liaison Commitee, Canadian and Ontario Brain Injury 
Association i Arts Umbrella.

W styczniu 2012 została uhonorowana i odznaczona 
Queen’s Diamond Jubilee Medal za swoją działalność 
społeczną.

Bonnie mówi po polsku i po francusku i wraz ze swoim 
mężem Brianem wychowała w Mississauga troje dzieci 
Alexa, Jonathana i Natashę. 
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Burmistrz miasta Mississauga.
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