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Na terenie 
poszczególnych 
dzielnic utworzono obwody 
głosowania obejmujące do 
sześciu tysięcy mieszkańców. 
– Podział na obwody głoso-
wania tworzone w celu prze-

prowadzenia wyborów do rad 
dzielnic różni się od stałego 
podziału miasta na obwody 
głosowania. Dlatego każdy wy-
borca powinien przed dniem 
wyborów ustalić, do którego 
obwodu głosowania należy 

– podkreśla Aleksandra Jurec-
ka, pełnomocnik ds. wyborów. 
Dokładne informacje o grani-
cach obwodów oraz siedzibach 
obwodowych komisji wybor-
czych dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miejskie-
go (www.um.zabrze.pl) oraz na 
obwieszczeniach wyborczych 
na terenie miasta. 
Kandydatów do rady dzielnic 
należy zgłaszać do Miejskiej 
Komisji Wyborczej do 14 
lutego 2013 r. do godz. 18.  
Zgłoszenia może dokonać 
sam kandydat lub pierwsza 
osoba z listy osób popiera-
jących kandydata. Zgłaszając 
kandydatów, należy podać ich 
nazwisko, imię, wiek, miejsce 
zamieszkania, nazwę rady 
i numer telefonu kontaktowe-
go. Do każdego zgłoszenia na-
leży dołączyć pisemne oświad-
czenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie, na 

przetwarzanie danych osobo-
wych w związku z wyborami, 
a także o posiadaniu prawa 
wybieralności do rady.
Zgłoszenie listy kandydatów 
(przez listę rozumie się również 
zgłoszenie jednego kandydata) 
do rady powinno być pod-
pisane przez co najmniej 50 
mieszkańców dzielnicy, którym 
przysługuje czynne prawo wy-
borcze. Wyborca może udzielić 
poparcia dowolnej liczbie list 
kandydatów. Podpisując listę 

kandydatów, należy czytelnie 
wpisać swoje imię, nazwisko 
i adres zamieszkania. Kandydo-
wać można tylko z jednej listy.
By wybory w danej dzielnicy 
mogły się odbyć, liczba zgło-
szonych  kandydatów musi być 
większa od liczby mandatów 
do rady o trzy osoby. – W przy-
padku braku wymaganej ilości 
kandydatów wybory w danej 
dzielnicy nie zostaną przepro-
wadzone - zaznacza Aleksandra 
Jurecka.

Do połowy lutego przyjmowane są zgłoszenia kandydatów w wybo-
rach do rad dzielnic. Głosować będziemy 17 marca. Po raz pierwszy 

swoich radnych wybiorą mieszkańcy Zandki, która niedawno została 
wyodrębniona jako osobna dzielnica miasta.

Gerd 
Piernikarczyk, 
Rada Dzielnicy 
Grzybowice

Grzybowice były wśród pierwszych 
dzielnic Zabrza, w których zaczęły funk-
cjonować rady. Dzięki temu sporo się 
u nas zmieniło na lepsze. Rady dzielnic 
są ważne, ponieważ ich członkowie 
widzą na miejscu, co dzieje się w naj-
bliższej okolicy. Znają problemy, z jakimi 
borykają się mieszkańcy. Zachęcam do 
kandydowania w wyborach wszystkich, 
którzy chcą działać na rzecz swojej 
dzielnicy. Dzięki możliwościom, jakie 
daje rada dzielnicy, łatwiej wprowadzać 
ciekawe pomysły w życie.

Jan Szulik, 
Rada Dzielnicy 
Kończyce

Rada dzielnicy wspiera działania władz 
samorządowych na najniższym szczeblu. 
Jest najbliżej problemów mieszkańców. 
Wychwytuje te niedogodności, które 
utrudniają codzienne życie. Jeśli chcemy 
uczestniczyć w życiu swego miasta, 
musimy utożsamiać się ze swoim środo-
wiskiem. Działalność rad dzielnic to duża 
szansa dla mieszkańców, którzy w spo-
sób zorganizowany mogą mieć wpływ 
na swoje lokalne środowisko. Dlatego 
zachęcam do udziału w wyborach. 
To nasza społeczna powinność.

Jan Kasprzyk, 
Rada Dzielnicy 
Zaborze 
Południe

Funkcjonowanie rad dzielnic wpływa 
pozytywnie na rozwój całego miasta. 
To pierwszy stopień kontaktu  miesz-
kańców z urzędem, z prezydentem 
miasta. Jako rada mamy możliwość 
przekazania  uwag. Praca w radzie daje 
ogromną satysfakcję. Pojawiają się 
tu inicjatywy, dzięki którym dzielnica 
może zmieniać wizerunek. Ludzie coraz 
częściej zdają sobie sprawę, że działal-
ność rady jest potrzebna. Wybierzmy 
do rad osoby, którym na sercu leży 
wspólne dobro mieszkańców. 

Krysti an 
Jonecko, 
Rada Dzielnicy 
Pawłów

Rada dzielnicy to przedsionek Rady Mia-
sta. Działają tu ludzie, którzy są najbliżej 
mieszkańców, znają ich bolączki. W efek-
cie mogą na nie reagować. Wychodzą 
też z różnymi inicjatywami, by w dzielnicy 
żyło się lepiej. Mówię o tym z perspek-
tywy kilkunastoletniej pracy w radzie. 
To niełatwe zadanie, ale radość i satys-
fakcja z tego, co uda się zrealizować, są 
ogromne. Zachęcam do angażowania się 
w działalność rad dzielnic. Dzięki temu 
mieszkańcy mają szansę zmienić coś na 
lepsze w swoim otoczeniu. 

WYBORY W LICZBACH:18 rad dzielnic dotyczą wybory
282 przedstawicieli wybierzemy

21 osób będą liczyły rady dzielnic 
Centrum Północ i Centrum Południe

15 osób będą liczyły rady 
w pozostałych dzielnicach miasta
140 tysięcy mieszkańców Zabrza uprawnionych jest do głosowania
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WAŻNE DATY:

14 lutego, godz. 18 

– do tego czasu przyjmowane są 

zgłoszenia kandydatów

17 marca, godz. 8-17 

– w tym czasie odbędą się 

wybory do rad dzielnic

WYBORY 
WYBORY W LICZBACH:18 rad dzielnic dotyczą wybory

282 przedstawicieli wybierzemy
21 osób będą liczyły rady dzielnic 

Centrum Północ i Centrum Południe

WYBIERAMY 
DZIELNICOWYCH 
RADNYCH!

W NIEDZIELĘ 17 MARCA ODBĘDĄ SIĘ WYBORY 
DO OSIEMNASTU ZABRZAŃSKICH RAD DZIELNIC

Masz wątpliwości? Zapytaj!

Informacje na temat wyborów można uzyskać telefonicznie pod 
numerami (32) 37 33 408 lub 37 33 425, codziennie w godzi-

nach od 7.30 do 15.30. Bieżące informacje oraz dokumenty do 
pobrania można znaleźć również na stronie www.um.zabrze.pl 

w zakładce: Aktualności / Wybory do rad dzielnic 2013.
Miejska Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w budynku Urzę-

du Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 222. 

Dyżury MKW zaplanowano na dni:
1 lutego, godz. 10-14

5 lutego, godz. 10-17.30
7 lutego, godz. 10-14

12 lutego, godz. 10-14
13 lutego, godz. 10-14

14 lutego, godz. 10-18
20 lutego, godz. 10-14
27 lutego, godz. 10-14
6 marca, godz. 10-14

14 marca, godz. 10-14

Obwody do głosowania w wyborach do rad dzielnic 
różnią się od tych znanych m.in. z wyborów 

do parlamentu. Szczegółowe informacje dotyczące 
podziału miasta na obwody do głosowania oraz siedzib 

poszczególnych komisji można znaleźć 
na obwieszczeniach wyborczych oraz stronie 

internetowej www.um.zabrze.pl

Pamiętaj! 

FO
TO

: T
ER

ES
A

 M
A

KA
R


