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Gdzie Głosować? sprawdzisz na plakatach!

Jeżeli mamy wątpliwości, do którego lokalu udać się na głosowanie, możemy to sprawdzić 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. W zakładce „Wybory” 
znajduje się arkusz „Sprawdź gdzie głosujesz”. Wpisując nazwę swojej ulicy, otrzymamy 
informację, gdzie znajduje się siedziba właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Informację o tym, gdzie głosować, mieszkańcy mogą znaleźć też w swoim miejscu 
zamieszkania. Na klatkach schodowych rozwieszone są plakaty, takie jak ten poniżej, 
z adresem i zdjęciem lokalu oraz informacją, jakie ulice należą do tego obwodu.

numer  
okręgu

numer  
okw mieszkańcy ulic: Głosują teraz: Głosowali wcześniej:

1

2 Dołowa, Flamingów, Mikołowska nr parzyste do 116 i nr nieparzyste do 83,Prześwit, Skośna szkoła Podstawowa nr 1, Plac wolności 4 II LO, ul. Norwida 40
3 Katowicka nr parzyste do 14 i nr nieparzyste do 9, Piwowarów, Zakątek szkoła Podstawowa nr 1, Plac wolności 4 II LO, ul. Norwida 40
4 Boya Żeleńskiego szkoła Podstawowa nr 6, ul. katowicka 102 II LO, ul. Norwida 40

12 Barona szkoła Podstawowa nr 17, ul. Begonii 5 Gimnazjum nr1 ul. Brzozowa 24

3

26 Generała De Gaulle’a, Grunwaldzka szkoła Podstawowa nr 36, ul. Generała de Gaulle’ a 18 Przedszkole nr 5 ul. Orzeszkowej 56
30 Aleja Marszałka Piłsudskiego nr nieparzyste od 115 Przedszkole nr 3, ul. Paprocańska 156 Przedszkole nr 5 ul. Orzeszkowej 56
31 Aleja Bielska nr od 135 za wyjątkiem nr 201 i 203 szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tołstoja 1 Gimnazjum Nr 3, ul. Borowa 123 
34 Armii Krajowej nr parzyste od 76, Wieniawskiego nr nieparzysty 47 i od 63 do 79) Przedszkole nr 17, ul. Tołstoja 5 Przedszkole nr 3 ul. Paprocańska 156
35 Hutnicza Przedszkole nr 17, ul. Tołstoja 5 Przedszkole nr3 ul. Paprocańska 156

4
42 Aleja Bielska nr nieparzyste od 69 do 101 szkoła Podstawowa nr 11, ul. Curie skłodowskiej 4 Zespół szkół ul. Czarnieckiego 22
43 Młodzieżowa, Moniuszki, Morcinka, Mozarta Przedszkole nr 29 ul. Hubala 7 Gimnazjum nr 5, ul. Młodzieżowa 7
51 Konecznego, Kurpińskiego, Różyckiego szkoła Podstawowa nr 37, ul. konecznego 1 Przedszkole nr 6 ul. Konecznego 1

5

57 Dunikowskiego szkoła Podstawowa nr 22, ul. Harcerska 25 Przedszkole Niepubliczne ul. Hetmańska 1
58 Hetmańska szkoła Podstawowa nr 22, ul. Harcerska 25 Przedszkole Niepubliczne ul. Hetmańska 1
59 Stawowa szkoła Podstawowa nr 22, ul. Harcerska 25 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wojska Polskiego 10
60 Honoraty nr parzyste do 54 i nr nieparzyste do 53 szkoła Podstawowa nr 22, ul. Harcerska 25 Przedszkole Niepubliczne ul. Hetmańska 1

Warto wiedzieć
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Tychów jest „z urzę-

du” wpisany na listę wyborców w obwodzie właściwym dla jego stałego 
miejsca zamieszkania. W wyborach samorządowych głosować możemy 
tylko w granicach własnego okręgu wyborczego, nie ma możliwości, 
tak jak np. w wyborach parlamentarnych, otrzymania zaświadczenia 
o prawie głosowania, które umożliwi nam głosowanie w innym mieście 
lub poza granicami kraju.

Głosować w wyborach samorządowych mogą także osoby nie posiada-
jące zameldowania na pobyt stały, ale zamieszkujące stale w Tychach. Oni 
jednak, aby mogli zagłosować, muszą w terminie do 12 listopada złożyć 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Podobne prawo mają osoby nigdzie 
nie zamieszkałe, ale przebywające stale na obszarze gminy Tychy.

Lokale przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Ponad połowa z 63 obwodowych komisji wyborczych będzie miała 
swoje siedziby w lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Na plakatach z obwieszczeniem prezydenta miasta, rozwieszonych 
w uczęszczanych miejscach na terenie całego miasta, a także na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w zakładce Wy-
bory, można znaleźć informację, które z lokali są przystosowane do tego, 
by osoby niepełnosprawne mogły w nich osobiście zagłosować. Jeżeli w ob-
wodzie właściwym dla miejsca zamieszkania niepełnosprawnego wyborcy 
nie ma stosownych udogodnień, może on głosować w innym, wybranym 
przez siebie obwodzie, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
jednak tylko na obszarze swojego okręgu wyborczego (przypominany: 
miasto podzielone jest na 5 okręgów wyborczych, te z kolei podzielone są 
na obwody głosowania, których jest 63).

Jednak aby zagłosować w innym obwodzie, osoba niepełnosprawna 
musi złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców w wybranym obwo-
dzie. Wnioski takie urząd miasta przyjmuje do 12 listopada w Wydziale 
Spraw Obywatelskich (pok. nr 502, 503, 504).

Gdzie szukać informacji o wyborach?
Wszelkie informacje o wyborach – granicach okręgów wyborczych 

i obwodów głosowania, uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, li-
stach kandydatów, ważnych terminach, dokumentach wymaganych przy 
składaniu wniosków – można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Tychy: bip.umtychy.pl. W menu przedmiotowym 
po prawej stronie znajdziemy zakładkę Wybory → Samorząd 2014. Tam 
są dostępne wszelkie informacje, zarządzenia, obwieszczenia prezydenta 
miasta i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej.

poradnik wyborcy
DzIś, W raMach TrzecIego  

oDcINka PoraDNIka WyBorcy, PUBlIkUJeMy 
MaPę okręgóW WyBorczych, 

lISTy UlIc PrzyPISaNe Do PoSzczególNych 
okręgóW WyBorczych, a Także aDreSy 

PoSzczególNych 
oBWoDoWych koMISJI WyBorczych. 

W NaJBlIżSzą NIeDzIelę, 16 lISToPaDa, 
lokale WyBorcze czyNNe BęDą 

W goDzINach oD 7.00 Do 21.00. 
zachęcaMy Do UDzIałU W głoSoWaNIU!
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 nr
 | ul. Norwida 40 1

n r

okrĘG 
wYBorczY nr 1

Ulice: agrestowa, akacjo-
wa, albatrosów, aleja Biel-
ska nr parzyste od 46 i nr 
nieparzyste do 57, arctow-
skiego, arkadowa, asnyka, 
astrów, Bacha, Bałuckiego, 
Barbary, Barona, Bażan-
cia, Beethovena, Begonii, 
Biblioteczna, Biskupa Bur-
schego, Bociania, Boczna, 
Bohaterów Warszawy, 
Boya żeleńskiego, Bra-
terska, Bronisławy, Brze-
chwy, Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Budowlanych 
nr parzyste od 96 i nr nie-
parzyste od 95, Budowla-
nych nr parzyste do 94 i nr 
nieparzyste do 83, Buko-
wa, Bzów, cisów, cypry-
sowa, czarna z wyjątkiem 
nr parzystych od 42 do 62, 
czułowska, czyżyków, 
Damrota, Derkaczy, Doło-
wa, Drozdów, Dworcowa, 
Fiołków, Flamingów, ge-
nerała andersa, generała 
Bema, gilów, glińczańska, 
gołębia, grabowa, gruszo-
wa, Irysów, Jabłoni, Ja-
łowcowa, Jarzębinowa, 
Jaskółcza, Jastrzębia, Ja-
śminów, Jaworowa, Jesio-
nowa, Jodłowa, kalinowa, 
kasztanowa, katowicka nr 
parzyste do 14 i nr niepa-
rzyste do 9, katowicka nr 
parzyste od 20 i nr niepa-
rzyste od 47, klonowa, ko-
chanowskiego, kolibrów, 
konwalii, kormoranów, 
kosów, kościuszki, krót-
ka, krucza, księdza ka-
picy, księdza kardynała 
hlonda, księdza Profesora 
Blachnickiego, kukułcza, 
kwiatów, leszczynowa, 
lipowa, łabędzia, Magno-
lii, Mahoniowa, Maków, 
Marii konopnickiej, Mą-
kołowska, Miarki, Miko-
łowska nr parzyste do 116 
i nr nieparzyste do 83, 
Modrzewiowa, Morelowa, 
Narcyzów, Norwida, No-
wokościelna, objazdowa, 
ogrodowa, ojca Bocheń-
skiego, orla, orzechowa, 
oświęcimska 25, Palmo-
wa, Pasaż europejski, Pa-
wia, Piaskowa, Piwna, 
Piwowarów, Plac Baczyń-
skiego, Plac grażyny Bace-
wicz, Plac krystyny rygu-
ły, Plac świętej anny, Plac 
Wolności, Pod lasem nr 
parzyste do 64 i nr niepa-
rzyste do 11, Polna, Poma-
rańczy, Powstańców, Prze-
piórek, Prześwit, różana, 
rynek, Sadowa, Sienkie-
wicza, Sikorek, Skośna, 
Skowronków, Słoneczna, 
Słoneczników, Słowicza, 
Sokola, Solna, Sowia, Sta-
rokościelna, Stefana Ba-
torego, Stroma, Strusia, 
Studzienna, Szafirków, 
Szarotek, Szczygla, Szpa-
kowa, śląska, śliwowa, 
świerkowa, Topolowa, 
Tulipanów, Wiązowa, 
Wieczorka, Wiosenna, 
Wojska Polskiego, Wro-
nia, Wschodnia, zakątek, 
zawilców, zielona, zielo-
ne Wzgórze, ziębia, zimo-
rodków, zwierzyniecka nr 
parzyste do 72 i nr niepa-
rzyste do 79, Źródlana, 
żarnowiecka, żurawia.

sprawdź, w którYm okrĘGU wYBorczYm znajdUje siĘ twoja Ulica

Uwaga zmiany: Miasto jest podzielone na 63 obwody głosowania (oraz dodatkowe obwody dla pacjentów i podopiecznych w szpitalach: 
miejskim i wojewódzkim i w Domu Pomocy Społecznej św. Anna). Większość obwodów będzie miała swoje siedziby w tych samach lokalach co w po-
przednich latach, ale są też pewne zmiany. Oto lista ulic, dla których zmianie uległy adresy Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW):
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okrĘG 
wYBorczY nr 2

Ulice: aleja Niepod-
ległości nr parzyste 
do 60 i nr nieparzyste 
do 35, aleja Niepod-
ległości nr parzyste 
od 68 do 110 i nr nie-
parzyste od 39 do 53, 
aleja Niepodległości nr 
parzyste od 114 do 190 
i nr nieparzyste od 55 
do 87, aleja Niepod-
ległości nr parzyste 
od 194, Baziowa, Bła-
watków, Bratków, Brzo-
zy, Bursztynowa, cha-
brów, cielmicka 4 i 6, 
cmentarna, czarna nr 
parzyste od 42 do 62, 
Darwina, Dąbrowskie-
go, Dębowa, Długa, 
Dworska, Dziewanny, 
Dzwonkowa, edisona, 
edukacji nr parzyste 
do 68 i nr nieparzyste 
do 15, edukacji nr pa-
rzyste od 74 i nr niepa-
rzyste od 21, einsteina, 
ejsmonda, elfów nr pa-
rzyste od 30 i nr nie-
parzyste od 29, elfów 
nr parzyste do 26 i nr 
nieparzyste do 21, el-
snera, estetyczna, est-
kowskiego, Fabryczna, 
Filaretów, Filomatów, 
Fitelberga, Fredry, Fry-
cza Modrzewskiego, 
główna, goździków nr 
parzyste do 22 i nr nie-
parzyste do 45, goździ-
ków nr parzyste od 30 
i nr nieparzyste od 49, 
grota roweckiego nr 
parzyste do 34 i nr nie-
parzyste do 51, Jakuba, 
Jana, Jaroszowicka, Ja-
skrów, kaczeniec, kar-
dynała Wyszyńskiego, 
korczaka, kościelna, 
kowalska, krokusów, 
krzywa, księdza le-
ona Szkatuły, lawen-
dowa, ligonia, lokalna, 
łączna, Mała aleja róż, 
Marzanny, Metalowa, 
Miła, Miodowa, Mysło-
wicka, Nad Potokiem, 
Niezapominajek, No-
wowiejska, olchowa, 
ostróżki, oświęcimska 
nr 52 i nr nieparzyste 
od 45 do 101, oświę-
cimska nr parzyste 
od 60 i nr nieparzyste 
od 121, Paproci, Paster-
ska, Pod lasem nr pa-
rzyste od 66, Pogodna, 
Poprzeczna, Promien-
na, Przejazdowa, Prze-
mysłowa nr parzyste 
od 42 i nr nieparzyste 
od 21, rolnicza, rubi-
nowa, rybna, rymar-
ska, Samochodowa, 
Serdeczna, Składowa, 
Skotnica, Spacerowa, 
Spokojna, Sportowa, 
Stokrotek, Stolarska, 
Szmaragdowa, świer-
czyniecka, Towarowa, 
Trzy Stawy, Turyńska, 
Ułańska, Urbanowicka, 
Wejchertów, Wędkar-
ska, Wspólna, za Drogą, 
zimowa, zwierzyniec-
ka nr parzyste od 74 
i nr nieparzyste od 89, 
żniwna, obwód odręb-
ny – Megrez Sp. z o.o. – 
Szpital Wojewódzki, ul. 
edukacji 102.

okrĘG wYBorczY nr 3

Ulice: aleja Bielska nr od 135, za wyjątkiem nr 
201 i 203, aleja Marszałka Piłsudskiego nr niepa-
rzyste od 67 do 75, aleja Marszałka Piłsudskiego 
nr parzyste od 88 i nr nieparzyste od 115, aleja 
Marszałka Piłsudskiego nr parzyste od 28 do 76, 
armii krajowej nr parzyste do 16 i nr nieparzyste 
do 11, armii krajowej nr nieparzyste od 27 do 83, 
armii krajowej nr parzyste od 76 i nr nieparzyste 
od 95, Bajkowa, Barwna, Bieruńska, cielmicka 
z wyjątkiem nr 4 i 6, Dymarek, gajowa, gene-
rała De gaulle’a, gostyńska, górna, grunwaldz-
ka, hutnicza, Jankowicka, Jaracza, Jasińskiego, 
Jasna, Jedności, Jemiołowa, Jesienna, Jędrze-
jowskiej, Jordana, Junaków, Jurajska, Jutrzen-
ki, księdza karola Szojdy, księdza Tischnera, 
leśników, łęgowa, Mała, Na grobli z wyjątkiem 
nr 2 i 4, Na grobli nr 2 i 4, Na Wzgórzu, Nad Je-
ziorem, Nadrzeczna, okrężna, Paprocańska, Par-
kowa, Plac Nowary, Plac zbawiciela, Plac ziętka, 
Podgórna, Poziomkowa, Prosta, Przemysłowa nr 
parzyste do 40 i nr nieparzyste do 19, Przerwy – 
Tetmajera nr nieparzyste, Przerwy – Tetmajera 
nr parzyste, rybitwy, rzeczna, Sikorskiego nr 
parzyste od 60 do 68B, Sikorskiego z wyjątkiem 
nr parzystych od 60 do 68B, Strefowa, Strzelec-
ka, św. Józefa, Targiela nr parzyste do 74 i nr 
nieparzyste do 79, Targiela nr parzyste od nr 76 
i nr nieparzyste od nr 81, Tołstoja, Turkusowa, 
Wieniawskiego, Witosa, Władysława Jagiełły, 
zacisze, zapolskiej, zaręby, zbożowa, zelwero-
wicza, zgrzebnioka, ziemiańska, ziołowa, złota, 
zygmunta, żółkiewskiego.

okrĘG wYBorczY nr 5

Ulice: aleja Bielska nr 201 i 203, aleja Bielska nr parzyste od 90 do 110, Borowa, Broniew-
skiego, Browarowa, chałupnicza, chłodnicza, Dojazdowa, Dunikowskiego, graniczna, grzy-
bowa, hańczy, harcerska nr parzyste od 60 i nr nieparzyste od 51, harcerska nr parzyste 
do 58 i nr nieparzyste do 49, hetmańska, hierowskiego z wyjątkiem nr parzystych do 12, 
hierowskiego nr parzyste do 12, honoraty nr parzyste do 54 i nr nieparzyste do 53, hono-
raty nr parzyste od 56 i nr nieparzyste od 55, hubala, husarii Polskiej, Ireny Sendlerowej, 
Jagodowa, Jaśkowicka, Jeżynowa, kolejowa, kopernika nr parzyste od 30, kopernika nr 
parzyste do 28 i nr nieparzyste do 21, księdza Prałata świerzego, księdza radziejewskie-
go, legionów Polskich, lencewicza, leśna, łąkowa, Malinowa, Mikołowska nr parzyste 
od 122 i nr nieparzyste od 89, Młyńska, Mostowa, Murarska, Myśliwska, Nizinna, Nowa, 
obywatelska, owczarska, Plac konstytucji 3-go Maja, Podleska, rataja, regionalna, reja, 
reymonta, rękodzielnicza, rodakowskiego, rodzeństwa krzyżowskich, rolna, roździeń-
skiego, runowa, rydla, Skalna, Sosnowa, Stawowa, Stoczniowców 70, Sublańska, Szkolna, 
Szuwarków, św. elżbiety, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wilcza, Willo-
wa, Wisławy Szymborskiej, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa, zagrodowa, zgody, zrębowa, 
żarowska, żorska, żwakowska nr parzyste od 20 i nr nieparzyste od 17, żwakowska nr 
parzyste do 18 i nr nieparzyste do 15, obwód odrębny – Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
św. anna.

okrĘG wYBorczY nr 4

Ulice: aleja Bielska nr parzyste od 54 do 82, aleja Bielska nr nieparzyste od 69 do 101, aleja 
Jana Pawła II, aleja Marszałka Piłsudskiego nr parzyste do 20 i nr nieparzyste do 61, cia-
sna, cicha, cienista, curie Skłodowskiej, cyganerii, czarnieckiego, czechowa, czereśniowa, 
czysta, Dmowskiego nr parzyste do 24 i nr nieparzyste do 23, Dmowskiego nr parzyste 
od 94 i nr nieparzyste od 27, grota roweckiego nr parzyste od 42 i nr nieparzyste od 53, 
konecznego, konfederatów Barskich, kubicy, kurpińskiego, Młodzieżowa, Moniuszki, Mor-
cinka, Mozarta, Nałkowskiej, orzeszkowej, Plac curie Skłodowskiej, Plac czarnieckiego, Plac 
korfantego, różyckiego, Uczniowska, Ujejskiego, Ustronna, obwód odrębny Szpital Miejski 
w Tychach Sp. z o.o.

sprawdź, w którYm okrĘGU wYBorczYm znajdUje siĘ twoja Ulica
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