
Rejestr miejsc, w których gmina Gliwice udziela tymczasowego schronienia 
 

Lp. Nazwa placówki Rodzaj 
placówki 

Dane teleadresowe 
placówki 

Dane podmiotu 
prowadzącego 

Liczba miejsc 
K-kobiety,  

M-mężczyźni 
Uwagi 

     K M  
 
1 

 
Schronisko  

św. Brata Alberta 

 
Schronisko 

 
ul. św. Brata Alberta 63,  
44-141 Gliwice-Bojków 
  
tel. 32 232 94 61 

 
Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Gliwickie,  
44-100 Gliwice  
ul. Zwycięstwa 16-18 lok. 7  
 

  
80 

 

 
2 

 
Dom dla Osób 
Bezdomnych 

 
Schronisko 

 
Niewiesze ul. Leśna 4 
44-172 Poniszowice,  
tel. 791 595 677;  
502 561 527; 
e-mail: 
zaciszegrazyny@wp.pl,  
zaciszegrazyny2@wp.pl  

 
Fundacja "Zacisze Grażyny"  
Niewiesze ul. Leśna 4, 
44-172 Poniszowice  
 

 
15 

 
60 

 

 
3 

 
Ogrzewalnia  

prowadzona przez 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
Ogrzewalnia 

 
ul. Noakowskiego 1,  
44-102 Gliwice  
 
tel. 510 230 110 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 
44-100 Gliwice  
 
 

 
30* 

 
Placówka działa całodobowo  

 
*W placówce mogą przebywać 

zarówno kobiety, 
 jak i mężczyźni; 

 
4. 

 
Schronisko dla 
Bezdomnych 

„Arka”  
 

 
Schronisko 
z usługami 

opiekuńczymi 

 
ul. Przelotowa 205,  
42-253 Dąbrowa Górnicza, 
tel.  32 268 28 25,  
       606 558 058 
 

 
Centrum Pomocy Potrzebującym 
Schronisko Arka, ul. Wilcza 1, 
42-500 Będzin 
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