
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY CEKCYN 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie publikacji imiennej listy kandydatów  

do Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie  

na pierwszą kadencję 2019-2023 

 

Na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie podaję  

do publicznej wiadomości informacje o zgłoszonych kandydaturach do Gminnej Rady 

Seniorów w Cekcynie: 

 

1) BUCHOLZ MICHAŁ 

lat 73; zam. Cekcyn, osoba czynnie działająca w sferze turystyki, m.in. organizator 

Borowiackich Rajdów Rowerowych, współautor „Programu rozwoju turystyki”  

w gminie Cekcyn, jeden z pomysłodawców i koordynatorów projektu (w ramach ASOS) 

„Bory Tucholskie dla seniora”, współpracuje z sekcją turystyczną działającą przy 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki filia w Cekcynie, aktualnie 

jego działalność jest ukierunkowana na kontynuację działań zainicjowanych w programie 

„Bory Tucholskie dla seniora” poprzez m.in. komercjalizację tego produktu oraz 

organizację aktywności turystycznej mieszkańców gminy Cekcyn w tym szczególnie 

osób starszych 

 

2) GŁÓWCZEWSKA HELENA 

lat 68; cekcynianka z urodzenia, w latach 1972-2006 Naczelnik Urzędu Pocztowego  

w Cekcynie, od 2008 r. ławnik Sądu Rejonowego w Tucholi, od 2007 r. słuchaczka 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem  

w Tucholi, od 2017 r. słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły 

Gospodarki filia w Cekcynie i przewodnicząca sekcji turystycznej działającej przy UTW, 

w 2017 r. uzyskała certyfikat przewodnika terenowego po Borach Tucholskich  

i korzystając z uprawnień oprowadza wycieczki turystyczne po ww. borach 

 

3) JĄCZYŃSKA GIZELA 

lat 63, zam. Krzywogoniec, wykształcenie średnie, pracowała w Państwowym 

Gospodarstwie Rolnym Tuchola 10 lat na stanowisku księgowa, 32 lata pracy we 

własnym gospodarstwie rolnym, 23 lata przewodnicząca Rady Powiatowej Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rolniczej, od 2014 r. radna Rady Gminy Cekcyn 

 

4) MEGGER JOLANTA 

lat 63, mieszkanka Cekcyna od 1979 r., przepracowała 30 lat w Szkole Podstawowej  

i Gimnazjum w Cekcynie jako nauczycielka biologii, obecnie emerytka i słuchacz 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki filia w Cekcynie, działająca 

w sekcji turystycznej przy UTW oraz różnych projektach dla seniorów poprawiających 

wiedzę na temat samoobrony i znaczenia ruchu dla zdrowia starszych osób, wrażliwa, 

empatyczna i chętna do pomocy innym potrzebującym ludziom 



 

5) RUDNIK RYSZARD 

lat 76, ukończone, zam. Cekcyn, studia wyższe na kierunku filologii polskiej na UMK  

w Toruniu, były wieloletni nauczyciel w Szkole Podstawowej w Cekcynie, 12 lat przed 

przejściem na emeryturę dyrektor ww. Szkoły wraz z sześcioma punktami filialnymi, 

przewodniczący Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły 

Gospodarki filia w Cekcynie 

 

6) SADOWSKA DANUTA 

lat 61, urodzona na Lubelszczyźnie, wykształcenie ekonomiczne, pracuje w Przychodni 

Cekcyn od stycznia 1993 r., mieszka w Cekcynie od października 2007 r. 

 

7) URBAŃSKA BARBARA 

lat 66, zam. Cekcyn, emerytka, mężatka, troje dzieci i troje wnucząt, od maja 2004 r.  

do czerwca 2017 r. zatrudniona w Referacie Świadczeń Rodzinnych przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie, w latach 2006-2010 radna Rady Gminy  

w Cekcynie, były członek Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent”, 

życzliwa, otwarta na problemy mieszkańców, pozytywnie ustawiona do życia, 

zainteresowania: literatura, muzyka, sport, aktywny wypoczynek 

 

8) WALKOWIAK HALINA 

lat 63, zam. Cekcyn, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Cekcynie oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym 

Suminie, należy do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 6  

w Bysławiu, dyspozycyjna, pomysłowa, wrażliwa na problemy osób w wieku 

senioralnym 

 

9) ŻÓŁKIEWICZ GRAŻYNA 

lat 64, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki  

w Cekcynie, w 1977 r. ukończyła studia magisterskie na WSP w Opolu kierunek 

matematyka, od 1977 r. pracowała jako nauczycielka matematyki, w 1994 r. wygrała 

konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborzu, od 1999 r. była dyrektorem 

Gimnazjum Nr 5 w Raciborzu, po przejściu na emeryturę wróciła z mężem w jego 

rodzinne strony i zamieszkała w Hucie. 

 

 

Wójt Gminy Cekcyn 

/-/ Jacek Brygman 


