
Załącznik Nr 2 

FORMULARZA GŁOSOWANIA 

W PLEBISCYCIE NA PYSKOWICKIEGO SPORTOWCA 2019 ROKU 

 

Informacja: 

- uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Gminy Pyskowice, którzy mają minimum 13 lat 

- każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, we własnym imieniu na jednego wybranego sportowca lub 

drużynę z całej listy sportowców lub/i drużyn* 

 

 
Dane głosującego: 

 

______________________________________________________ 
                                         /imię i nazwisko/ 

 
 

______________________________________________________ 

              /adres zameldowania: miejscowość, ulica, numer/ 

 

 

 

Osoba pełnoletnia 
 

 

 

Osoba niepełnoletnia** 
 

 

 

 
WYBIERAM SPORTOWCA/DRUŻYNĘ  

 

NR 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
* lista sportowców lub/i drużyn z krótkim opisem osiągnięć znajduje się się na odwrocie formularza głosowania 
 
** w przypadku głosowania przez osoby małoletnie należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 
wyrażeniu zgody na udział dziecka/podopiecznego w głosowaniu w ramach Plebiscytu na Pyskowickiego 

Sportowca 2019 roku (wzór oświadczenia w wersji elektronicznej do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie 

internetowej www.pyskowice.pl, a w wersji papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach,     
ul. Strzelców Bytomskich 3 w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 w godzinach pracy Urzędu), 

Brak dołączonego oświadczenia skutkuje unieważnieniem głosu osoby małoletniej. 

 

 

http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/


Lista sportowców lub/i drużyn z krótkim opisem osiągnięć zakwalifikowanych do głosowania 

w ramach Plebiscytu na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku*** 

 

Nr przyporządkowany 

do głosowania 
Dane kandydata 

(imię i nazwisko) Opis osiągnięć 

 

1 
 

SIATKARSKA DRUŻYNA SENIORÓW KLUBU 

SYMPATYKÓW SIATKÓWKI „GUMISIE” 

drużyna zdobyła Mistrzostwo Gliwickiej Ligi 

Siatkówki w sezonie 2018/2019. Skład: Marek Bernyś, 

Tadeusz Szafrański, Krzysztof Urbańczyk, Piotr 

Pasternak, Mariusz Filipiak, Robert Wende, Marcin 

Grzegoszczyk, Jacek Nocon, Michał Wrzeszcz, Michał 

Dejnaka, Wojciech Ciemny, Paweł Bryła, Dawid 

Jaskółka, Dariusz Bryła, Janusz Wrzeszcz, Michał 

Bernyś, Tomasz Tomanek, Paweł Madejek, Marcin 

Madejek 

 

2 
 

MATEUSZ PAZDEJ 
 

regularny gracz pierwszoligowego ITD24 Remedium 

Pyskowice, na szczeblu ogólnopolskim powołany 

przez Łukasza Żebrowsiego na konsultacje 

Reprezentacji Polski U-19 w futsalu, uczestnik 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu, w wieku 

16 lat – debiut w I Lidze Futsalu 

 

3 
 

SZYMON SZYGUŁA 
 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobył dwa razy I miejsce w walach 

soft oraz IV miejsce w walkach semi kontakt 

 

4 
 

ADAM BĄCZKOWSKI 
 

dyscyplina sportowa: tenis ziemny, zdobywca I 

miejsca w Mistrzostwach Polski w grze podwójnej w 

Halowych Mistrzostwach Polski, I miejsca w grze 

podwójnej podczas Mistrzostw Śląska w Katowicach, 

I miejsca w Turnieju o Puchar Prezydenta Opola, I 

miejsca w Turnieju Drużynowym o Puchar Marszałka 

Województwa Śląskiego, II miejsca o Puchar  

Prezydenta Bielska-Białej oraz brązowy medalista w 

grze pojedynczej w Halowych Mistrzostwach Polski 

 

5 
 

JULIAN KWAŚNIOK 
 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobył II miejsce w technikach 

specjalnych, a podczas Budo Gali w Pszczynie zdobył 

I miejsce w duo-sytem jiu-jitsu oraz tytuł najlepszego 

zawodnika duo-system jiu-jitsu 

6 
GIZELA MAJEWSKA 

 

uczestniczka licznych biegów na terenie całego kraju, 

ukończonych na bardzo wysokim poziomie, 

zdobywczyni II miejsca w kategorii open kobiet 

podczas Maratonu w Gliwicach w trakcie Parkowej 

Prowokacji Biegowej zorganizowanej przez Klub 

Pędziwiatr Gliwice. W bieżącym roku uczestniczka 2 

maratonów w Dębnie oraz Krakowie. Zdobywczyni 

podium w Biegu Mamuta, w biegu azotowym w 

Kędzierzynie-Koźlu oraz Gliwickim Biegu Nocnym. 

Ponadto zdobywczyni tytułu weterana 

Runmaggedonu 

7 
MARIUSZ KLOZA 

 

reprezentant naszego miasta w wielu imprezach na 

terenie kraju np. Dobczyce – Majka Days (z Rafałem 

Majką z Bora Hansgrohe), Niepołomice – Wyścig z 

Tomaszem Marczyńskim (Lotto Soudal), Tour de 

Silesia – Rybnik/Racibórz czy np. biegi uliczne w tym 

półmaratony m.in. Wrocław 

8 
DRUŻYNA FUTSAL CLUB PYSKOWICE 

 

występ w I Lidze, w ogólnopolskich rozgrywkach 

PZPN oraz 1/16 Pucharu Polski w futsalu. Skład: 

Rafał Adamczyk, Dawid Bladycz, Marek Chojnacki, 

Marcin Krzywka, Kamil Michali, Tomasz Michalik, 

Adam Mierzowski, Wojciech Mikos, Tomasz Misiak, 

Patryk Mitkowski, Mateusz Pazdej, Patryk Płaczek, 

Maciej Steindor, Adrian Struzik, Rafał Wojcik, 

Wojciech Wołongiewicz, Łukasz Woźniak 

9 MACIEJ STEINDOR w poprzednim sezonie reprezentował barwy ITD24 

Remedium Pyskowice w I Lidze Futsalu, w 



 poprzednich sezonach pierwszy bramkarz, w wieku 18 

lat debiut w Futsal Ekstraklasie w barwach 

gliwickiego klubu, uczestnik campu bramkarskiego w 

Bielsku-Białej, wielokrotny uczestnik Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu (Bielsko-Biała, 

Białystok) 

10 

SIATKARSKA DRUŻYNA SENIORÓW 

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWO-

REKREACYJNEGO PYSKOWICE 
 

drużyna zdobyła III miejsce w I Lidze Śląskiej oraz II 

miejsce w Turnieju barażowym o wejście do II Ligi 

Ogólnopolskiej. Skład: Marcin Grzegoszczyk – 

Kapitan, Dawid Hoim, Paweł Cebula, Michał 

Dejnaka, Paweł Bryła, Maciej Klimowicz, Michał 

Bernyś, Michał Wrzeszcz, Mateusz Szewczyk, Mikołaj 

Szczepański, Marcin Madejek, Paweł Madejek, 

Łukasz Kaganek 
 

11 
WIKTORIA GABRYŚ 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do zdobyła II 

miejsce w walkach soft 
 

12 
HANNA KNAPEK 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobyła raz I miejsce i raz III miejsce 

w walkach soft oraz II miejsce w technikach 

specjalnych. Podczas Budo Gali w Pszczynie zdobyła 

I miejsce w duo system jiu-jitsu oraz wyróżnienie dla 

najlepszej zawodniczki 
 

13 
OLIWIA BUCZEK 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobyła II miejsce w walkach soft oraz 

technikach specjalnych. Podczas Budo Gali w 

Pszczynie zdobyła I miejsce w duo system jiu-jitsu 
 

14 
DARIUSZ GIBAJŁO 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobył dwa razy III miejsce w walkach 

soft oraz III miejsce ne-waza jiu-jitsu podczas 

Zawodów Otwartych Pucharu Polski Juniorów w 

Tyczynie 

15 

SIATKARSKA DRUŻYNA DZIEWCZĄT 

KLUBU SYMPATYKÓW SIATKÓWKI 

„GUMISIE” 
 

godne reprezentowanie miasta Pyskowice i barw 

klubowych w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska 

Kadetek. Skład: Agata Klimowicz, Magdalena Kuc, 

Jagoda Pazdej, Anna Sygidus, Magdalena Szymanek, 

Anna Bączkowska, Julia Bałkiewicz 

16 
EMILIA KWAŚNIOK 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobyła raz II miejsce i raz III miejsce 

w walkach soft oraz VI miejsce w walkach semi 

kontakt. Podczas Budo Gali w Pszczynie zdobyła I 

miejsce w duo system jiu-jitsu oraz III miejsce ne-

waza jiu-jitsu podczas Zawodów Otwartych Pucharu 

Polski Juniorów w Tyczynie 

17 
BARBARA LOCH 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobyła III miejsce w walkach soft, a 

podczas Budo Gali w Pszczynie I miejsce w duo-

sytsem jiu-jitsu 

18 
RAFAŁ WOJCIK 

 

wieloletni gracz zespołów Futsal Ekstraklasy, w 

poprzednich sezonach bramkarz pierwszoligowego 

ITD24 Remedium Pyskowice 

19 
XAVIER WOJCIECHOWSKI 

 

na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Taekwon-do 

w Kłobucku zdobył III miejsce w walkach, a na 

Otwartych Zawodach Taekwon-do w Marklowicach 

zdobył I miejsce w walkach semi kontakt, walkach 

soft, technikach specjalnych oraz II miejsce w 

układach 

20 
KRZYSZTOF PODOLSKI 

 
zwycięzca w swojej kategorii wiekowej (Masteres III) 

i zdobywca tytułu Mistrza Polski XCM w 



Mistrzostwach Polski XCM 7R CST MTB Gdynia 

Maraton 2019, tym samym obrona tytułu zdobytego w 

2018 roku. Mistrzostwa odbyły się 08.09.2019r. w 

Gdyni i zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami 

Międzynarodowej Unii Kolarskiej i Polskiego 

Związku Kolarskiego 

21 
TOMASZ MISIAK 

 

były reprezentant Polski w futsalu, zawodnik Futsal 

Ekstraklasy, ostatni sezon spędził na parkietach I 

Ligi, strzelona bramka 2. kolejki została wybrana 

najładniejszą z całej ligi ogólnopolskiej 

22 
PIOTR BURSZCZAN 

 

 

zdobywca VII miejsca w XXI Ogólnopolskim Turnieju 

Szachowym z okazji Dnia Dziecka w Gliwicach, 

udział w Turnieju Szachowym Juniorów do lat 10 w 

Piekarach Śląskich, XXXVI Międzynarodowym 

Turnieju Szachowym w Rybniku oraz w 

Indywidualnych Mistrzostwach Śląska do lat 10 

23 
RAFAŁ ROMANIUK 

 

na Otwartych Zawodach Taekwon-do w 

Marklowicach zdobył raz I miejsce oraz raz III 

miejsce w walkach soft 

24 
PIOTR GRODZICKI 

 

zdobywca I miejsca na IV szachownicy Drużynowych 

Mistrzostw Śląska Juniorów w Imielinie, udział w 

Mistrzostwach Śląska Juniorów do lat 13 w Imielinie, 

w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w Łazach 

oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów – 

II liga w Szczyrku 

25 
POLA WOJCIECHOWSKA 

 

na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Taekwon-do 

w Kłobucku zdobyła I miejsce w układach i 

technikach specjalnych, a na Otwartych Zawodach 

Taekwon-do w Marklowicach zdobyła II miejsce w 

walkach oraz I miejsce w układach 

26 MAJA TREFON 
siatkarka powołana do kadry śląska i Polski, 

Mistrzyni Polski w kategorii „czwórek”, Mistrzyni 

Śląska „Kinder+ Sport” 

 

*** kolejność zamieszczenia kandydatów została ustalona w drodze losowania 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich, 44-120 

Pyskowice, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: 
- inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest Pan Dawid Ślusarek adres e-mail: 

iod@pyskowice.pl 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody; art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 

- podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zagłosowania i weryfikacji ważności głosu poparcia w 
ramach Plebiscytu na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania 

- dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej 

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania oraz kategorii 

archiwalnej dokumentów 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 
- w oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych) 
 

 

 

mailto:iod@pyskowice.pl
mailto:iod@pyskowice.pl


Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* osoby małoletniej, która uczestniczy w głosowaniu w ramach 

Plebiscytu na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku 
 

 

Ja niżej podpisana/y __________________________________________________________________________ 
      /imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*/ 

 
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* osoby głosującej w ramach Plebiscytu na Pyskowickiego 

Sportowca 2019 roku i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia procedury w ramach Plebiscytu na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku 
 

___________________________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko osoby małoletniej, adres zameldowania/ 
 

- akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego* w głosowaniu 
- dane podane przez moje dziecko/podopiecznego* są prawdziwe i aktualne 

 

       _____________________________________ 

                            /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*/ 

 
_____________________________________ 

/nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego*/ 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich, 44-120 

Pyskowice, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: 
- inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest Pan Dawid Ślusarek adres e-mail: 

iod@pyskowice.pl 

- podane dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody; art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 

- podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zagłosowania i weryfikacji ważności głosu poparcia w 
ramach Plebiscytu na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania 

- dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania oraz kategorii 

archiwalnej dokumentów 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

- w oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@pyskowice.pl
mailto:iod@pyskowice.pl

