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Działania dotyczące polityki 
senioralnej w mieście Katowice 
są dla mnie jednym z prioryte-
towych zadań, które wyznaczy-
łem sobie do realizacji zawiera-
jąc „Umowę z mieszkańcami” 
jeszcze w trakcie kampanii wy-
borczej. W związku z powyż-
szym z wielką przyjemnością 
przekazuję specjalnie przygoto-
wany Informator dla katowic-
kich seniorów. 

Tematem przewodnim Infor-
matora jest aktywizacja kato-
wickich seniorów. Informator 
zawiera wszystkie działania 
realizowane w ramach polityki 
senioralnej miasta Katowice. 

Chcę, aby ludzie starsi, pomimo 
zakończenia aktywności zawo-
dowej nadal odgrywali aktywną 
rolę w naszym społeczeństwie, 
uczestniczyli w życiu społecz-
nym, mieli możliwość w cieka-
wy sposób spędzić swój wolny 
czas. Dlatego też przygotowa-
na została szeroka oferta zajęć 
aktywizujących, kulturalnych, 
sportowych, edukacyjnych, 
przeznaczonych specjalnie dla 
Państwa.

Serdecznie zapraszam do ak-
tywnego spędzania wolnego 
czasu.

Szanowni Państwo, 

Marcin Krupa
Prezydent MIasta Katowice
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Rada Seniorów Miasta Katowice 

W mieście Katowice od listopada 2014 roku działa Rada Seniorów Miasta Katowice licząca 13 członków.  

Zadaniem Rady jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.

Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – podinspektor w Wydziale Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice,  tel. 32 25 93 780.

Dyżury Rady odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Inkubatorze Społecznej Aktywności 

w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5, w godzinach 14:00 – 15:00.

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne dla katowickich seniorów z prawa mieszkaniowego oraz spadkowego udzielane są 

przez Stowarzyszenie ARS LEGIS – im. św. Ivo Helory Oddział Silesia, w Katowicach przy ul. Ks. Emila Szramka 

4 obok kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 – 17:00.

Programy

Programy
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Kawa za „złotówkę” dla seniorów

Zapraszamy katowickich seniorów do spędzenia czasu w miłej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty za 

symboliczną złotówkę do:

       Klubu Natura ART. w Katowicach przy ul. Mielęckiego 4,

       Restauracji Akwarium w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 11.

Bony uprawniające do zakupu kawy/herbaty w  można otrzymać w następujących placówkach:

        Stowarzyszenie Kobiety Śląska, ul Kordeckigo 2, Katowice,

        Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, al. Korfantego 84a, Katowice,

        Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta w Katowicach, 

        ul. Rynek 1, Katowice,

        Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 1- 10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Katowicach.

Warunkiem odebrania bonu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzin oraz miejsce 

zamieszkania.

Zniżki dla katowickich seniorów w ramach programu 
z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”

Program “Aktywni Seniorzy” - to program ulg dla seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i są mieszkancami 

Katowic, zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej miasta oraz różnorodnych usług. Każdy 

senior, który zgłosi się do punktu konsultacyjnego przy ul. 3-go Maja 11 prowadzonego przez Stowarzyszenie 

FAMI.LOCK otrzymuje kartę uprawniającą do udziału w programie.

Programy

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:

poniedziałek 14:00 – 17:00 

wtorek, środa, czwartek 10:00 – 15:00

piątek nieczynne

Aktualna lista Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat programu „Aktywni Seniorzy” znajdują się na 

stronie internetowej  www.aktywni-seniorzy.info 

Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”

Program adresowany jest do:

      dziadków/babć z wnukami, w tym także do dziadków/babć pełniących funkcję rodzin zastępczych,  

        mających pod swoją opieką wnuczęta w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego.

       W ramach programu za okazaniem specjalnej legitymacji dziadkowie z wnukami skorzystać mogą m.in. 

        z bezpłatnych porad psychologa, z darmowych/ulgowych wejść: na kąpieliska oraz lodowiska miejskie, na

       przedstawienia teatralne dla dzieci, do muzeum, do sal zabaw, czy chociażby Wesołego Miasteczka.

Legitymacje uczestnika programu wydawane są w:

1. Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2. Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, VIII piętro pokój nr 812  

    tel. (32) 25 93 084.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie 

http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/babcia-dziadek-i-ja-w-katowicach
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Programy i działania Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Katowicach skierowane do seniorów

Sądzisz, że przydałaby Ci się pomoc osoby, która pomoże w załatwieniu spraw urzędowych?

        SKORZYSTAJ Z POMOCY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Chciał/(a) byś skorzystać z porady psychologa lub psychiatry?

        ZRÓB TO BEZPŁATNIE W MOPS KATOWICE

Potrzebujesz pomocy w sferze pielęgnacji lub zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w miejscu  

zamieszkania?

        SKORZYSTAJ Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

Chcesz miło spędzać czas w grupie osób w Twoim wieku? Potrzebujesz kogoś kto pomoże Ci w integracji 

z najbliższym otoczeniem oraz kreatywną organizacją czasu wolnego?

        SKORZYSTAJ Z USŁUG DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 99 10

Wymagasz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? Chcesz mieć stały kontakt ze specjalistami przy  

jednoczesnym zachowaniu swobody działania?

        ZAMIESZKAJ W MIESZKANIU CHRONIONYM

                        Mieszkanie chronione dla osób starszych lub niepełnosprawnych ul. Łętowskiego 6a

                        Mieszkanie chronione dla osób starszych ul. Łętowskiego 6a

Wymagasz całodobowej opieki w sferze usług opiekuńczych i bytowych?
        ZAMIESZKAJ W RODZINNYM DOMU POMOCY

                        Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11, tel. 32 209 47 16

Wymagasz całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie radzisz sobie  
w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu?
        ZAMIESZKAJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
        Domy Pomocy Społecznej na terenie miasta Katowice:

                        Dom Pomocy Społecznej „Przystań” dla osób przewlekle somatycznie chorych
                        ul. Adamskiego 22, tel. 32 251 39 19
                        Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” dla osób w podeszłym wieku 
                        ul. Traktorzystów 42, tel. 32 202 54 32
                        Dom Pomocy Społecznej „Senior Residence” ul. Pijarska 4, tel. 32 355 91 90

Szczegółowych informacji dotyczących oferowanej pomocy udzielą Ci pracownicy socjalni Terenowych 
Punktów Pomocy Społecznej:
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10 (Śródmieście-Zachód), tel. 32 251 60 99
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 ul. Warszawska 42 (Osiedle Paderewskiego, 
        Śródmieście-Wschód), tel. 32 253 77 30
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24 (Koszutka, część Wełnowca, część Bogucic,
        Śródmieście), tel. 32 258 07 09

Programy
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        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 ul. Gliwicka 96 (Załęże, Osiedle Witosa), tel. 32 353 02 78
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 ul. Dębowa 16c (Osiedle Tysiąclecia, Dąb, część Wełnowca), 
        tel. 32 254 70 61
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2 (Bogucice, Osiedle Gwiazdy, Dąbrówka Mała, 
        część Zawodzia), tel. 32 209 00 23
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a (Ligota, część Brynowa, Załęska Hałda), 
        tel. 32 252 56 35
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 ul. Łętowskiego 6a (Podlesie, Piotrowice, Kostuchna, Ochojec, 
        część Brynowa, Zarzecze), tel. 32 206 15 68
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 ul. Krakowska 138 (Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina, 
        Część Szopienic, Murcki, część Zawodzia), tel. 32 255 35 67
        Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 ul. Krakowska 138 (część Szopienic, Burowiec, Borki), 
        tel. 32 256 80 39

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy wolontariusza?  
     WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE „SŁONECZNIK-WOLONTARIAT NA RZECZ OSÓB STARSZYCH  
        I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Skontaktuj się z Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii 
        MOPS Katowice ul. Morcinka 19a, tel. 32 250 50 16

Kluby Seniora w Katowicach  

Chcesz aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz rozwijać swoje zainteresowania zgłoś się  do Klubu Seniora.

W programie m.in.: wyjścia na koncerty, do kina, do teatru, porady specjalistyczne w tym  zdrowotne, prawne, 

warsztaty zajęciowe, wykłady oraz pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Kontakt: 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, Katowice, 

al. Korfantego 84a, tel. 32 205 45 14.

Kluby Seniora znajdują się w Katowicach:

        ul. Witosa 17, 

        ul. Hetmańska 1, 

        ul. Panewnicka 75, 

        ul. Grażyńskiego 5, 

        al. Korfantego 84a

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Seniorów! 

Programy
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Oferta dla seniorów w dzielnicach:

PIOTROWICE:
1.    Ślaskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Katowice, ul. Ks. Wilczewskiego 5 –  “Dom SENIOR” - spotka-

nia w miłej atmosferze, możliwość skorzystania z porad specjalistów z dziedziny medycyny i rehabilitacji.  

Tel. 509 540 654.

GISZOWIEC:
2.   Klub Rekreacyjno Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “CZARNI” , Katowice, ul. Gościn-

na 7 – zajęcia na basenie I sali gimnastycznej, wykłady o tematyce zdrowotnej.

Tel. 609 464 308

OSIEDLE PADEREWSKIEGO:
3.   Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Katowice, ul. Graniczna 26 -  zajęcia aktywizujące dla 

osób satrszych m.in. wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie historii Katowic.

Tel. 503 548 348

ŚRÓDMIEŚCIE:
4.   Parafia Ewangelicko – Augsburska, Katowice, ul. Warszawska 18 – zajęcia aktywizujące dla osób star-

szych m.in. zajęcia komputerowe, kawiarenka internetowa, spotkania przy kawie oraz wyjścia na obiekty 

sportowe.

Tel. 32 253 99 81

5.   Stowarzyszenie “Kobiety Śląska”, Katowice, ul. Kordeckiego 2/2 – spotkania okolicznościowe, poradnic-

two prawne, socjalno – rodzinne oraz poradnictwo psychologiczne.

Tel. 32 253 75 60

OSIEDLE WITOSA:
6.   Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS – Centrum Aktywności Seniorów PORT K.11 RETRO PRO FUTU-

RO, w ramach Centrum spotkania warsztatowe tj. fotografia, obsługa komputera, realizacja zainteresowań 

oraz hobby.

Tel. 515 194 935

KOSTUCHNA:
7.   Fundacja Bażantowo, Katowice, ul. Hierowskiego 2 – regularne zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, 

wykłady dotyczące zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób związanych z wiekiem, konsultacje dietety-

ka oraz rehabilitanta.

Tel. 32 205 95 00

Programy
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MDK „Koszutka”

Miejski Dom Kultury „Koszutka” organizuje m.in. dla seniorów niżej wymienione przedsięwzięcia:

        Salon Artystyczny – spotkania z twórcami kultury, nauki i sztuki.

        Akademia Filmu – spotkania z wybitnymi postaciami polskiego filmu.

        Klub Podróżnika – spotkania z podróżnikami połączone z pokazem zdjęć

        i slajdów ze zbiorów zaproszonych gości.

        Podróże ze sztuką – spotkania z podróżnikiem, historykiem sztuki.

        Spotkania z muzyką – prelekcje na temat wybitnych kompozytorów połączone

        ze słuchaniem dzieł mistrzów.

        Koncerty niedzielne „Muzyka moja miłość”.

        W obiektywie – spotkania z kulturą różnych narodowości.

        Wieczory muzyczne – cykl koncertów.

        Cztery Pory Roku – spotkania taneczno-integracyjne.

        Turnieje Brydża Sportowego.

        Poranna gimnastyka dla seniorów.

        Konkurs „Sąsiad-Pomocna Dłoń” – dla osób wykazujących się sąsiedzką i bezinteresowną

        pomocą wobec osób starszych i oczekujących wsparcia.

        Grupa malarska „FILAR”.

Kultura

Planowane imprezy dedykowane 
seniorom w 2015 r.

Kultura
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Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”

        Zabawy i spotkania okolicznościowe kół seniorów (styczeń – kwiecień, październik – grudzień) 

        z okazji karnawału, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Górnika oraz Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia 

        - w dwóch działach.

        Zajęcia komputerowe dla seniorów – cykl warsztatowych co tygodniowych zajęć (styczeń – czerwiec,

        wrzesień-grudzień) - kontynuacja organizowanych od 2013 r. warsztatów komputerowych z podstaw 

        obsługi komputera, adresowana w szczególności do seniorów - w dwóch działach.

        „Dzień Babci i Dziadka” – wielopokoleniowe spotkania seniorów z dziećmi i młodzieżą prezentującą 

        specjalnie przygotowany program artystyczny dla babć i dziadków (styczeń)  - w dwóch działach.

        Spotkania Koła Miłośników Historii Bogucic – comiesięczne wykłady na temat historii i tradycji naszej 

        dzielnicy (styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień) - Dział „Bogucice”.

        Cykl spotkań „Cafe Bogucice” –  cykl kwartalnych spotkań dyskusyjnych (styczeń, marzec, październik, 

        grudzień) dotyczących tematów związanych z kulturą i tradycją śląskiej ziemi – Dział „Bogucice”.

        Koncerty różnych zespołów - w dwóch działach.

        Wieczorki taneczne dla seniorów „Dancing Bogucicki” i „Dancing Zawodziański” – cykl comiesięcznych

        spotkań (styczeń – maj, październik – grudzień) – w dwóch działach.

        Wojewódzki Przegląd Kabaretów Amatorskich „Kabareściak” – w kategorii kabaretów osób dorosłych-

        wystąpiły dwa zespoły seniorów - Dział „Bogucice”.

        „Kręcimy się dalej” – spotkania Koła Gospodyń Miejskich - cykl comiesięcznych warsztatów artystycznych

        dla osób zainteresowanych twórczym rozwojem (styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień) – Dział „Bogucice”.

        Warsztaty twórcze dla dorosłych w ramach cyklu „Stacja rękoDZIEŁO” cykl  comiesięcznych warsztatów     

        twórczych promujących rękodzieło (styczeń – czerwiec, wrzesień - grudzień) - Dział „Bogucice”.

        „Barwy Ziemi” – cykl kwartalnych interdyscyplinarnych imprez prezentujących kultury całego świata

        m.in.: koncerty, wykłady, pokazy, filmy krajoznawcze, degustacja potraw, warsztaty taneczne, językowe

        i artystyczne (luty, maj, wrzesień, listopad) - Dział „Bogucice”.

        Spotkania klubu DKF „Pod pantoflem” – cykl kwartalnych spotkań DKF, połączony  z wykładami 

        i prezentacją dzieł kinematografii światowej - Dział „Bogucice”.

        Zabawa karnawałowa z Mirkiem Jędrowskim - kontynuacja biesiad karnawałowych  

        z konkursami i występami artystycznymi - Dział „Bogucice”.

        Spektakle teatralne i kabaretowe, w tym spektakle w wykonaniu uczniów X LO „Mąż  

        i żona” i „Pastorałka”, występ Młodzieżowego Kabaretu „Ententa” - Dział „Bogucice”. 

        „Przesłanie Pana Cogito” – wieczór twórczości Zbigniewa Herberta - inicjatywa wieczorów 

        poświęconych twórczości poetyckiej w formie montażu słowno – muzycznego (kwiecień) - Dział „Bogucice”.

        Wycieczki członków kół seniorów Działu „Bogucice” – comiesięczne wycieczki (maj – październik)  

        - Dział „Bogucice”.

        XXV Dni Bogucic - tradycyjne festyny plenerowe organizowane w ramach Dni Bogucic. W programie 

        koncerty plenerowe, operetka, otwarcie wystawy, turniej Skata i Remika, warsztaty tańca orientalnego 

        - Dział „Bogucice”.

        „655. Urodziny Bogucic” – okolicznościowy występ kabaretu (grudzień) z okazji 655. rocznicy  

        zanotowania pierwszej wzmianki o dzielnicy Bogucice.

        Cykl koncertów kameralnych „Operetka wieczorową porą” - Dział „Zawodzie”.

        Spotkania miłośników piosenki rozrywkowej połączone z warsztatami wokalnymi (wspólne rodzinne         

        śpiewanie) – Dział „Zawodzie”.

        Kram z pomysłami – warsztaty rękodzielnicze – Dział „Zawodzie”.

        Wernisaże wystaw w ramach cyklów: „Imaginacje” i „Kobieca perspektywa” – Dział „Zawodzie”.

        Koncerty kameralne z cyklu: „Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika zaprasza” – Dział „Zawodzie”.

        Akademia Rozwoju Osobistego – cykl warsztatów rozwojowych – Dział „Zawodzie”.

        Spotkanie edukacyjne dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora – Dział „Zawodzie”.

        Dni Zawodzia – Dział „Zawodzie”.

        Zawodziański Klub Dyskusyjny / Cafe Zawodzie – Dział „Zawodzie”.

        Konkurs Poetycki „O Laur Zawodziański” – Dział „Zawodzie”.
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Zajęcia stale, koła, kluby i sekcje dedykowane seniorom
        Teatr Kobiet „Jestem jaka jestem” - Dział „Bogucice”.
        Nauka języka angielskiego dla dorosłych - Dział „Bogucice”.
        Koło nr 6 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Dział „Bogucice”.
        Klub Seniora „Bogucice” - Dział „Bogucice”.
        Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK Katowice - Dział „Bogucice”.
        Sekcja Skata Sportowego - w dwóch działach.
        Grupa Nordic Walking - Dział „Bogucice”.
        Grupa Fitness - w dwóch działach.
        Klub Honorowych Dawców Krwi „Bogucice” - Dział „Bogucice”.
        Sekcja gry w Petanque „Bogucickie Kulki” - Dział „Bogucice”.
        Indywidualna nauka gry na akordeonie, keyboardzie i pianinie - Dział „Zawodzie”.
        Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki” - Dział „Zawodzie”.
        Sekcja plastyczna dla seniorów - Dział „Zawodzie”.
        Chór DFK - Dział „Zawodzie”.
        Zumba - Dział „Zawodzie”.
        Aerobik - Dział „Zawodzie”.
        Klub Seniora „Zakątek” - Dział „Zawodzie”.

Na prośbę członków Klubu do programu spotkań wprowadzono:
        1 x w miesiącu spotkanie z piosenką,
        1 x w miesiącu prelekcję na temat zdrowia,
        1 x w miesiącu warsztaty współorganizowane z MBP – Filią nr 31.

W planie znajdują się:
        Prelekcja współorganizowana z Komendą Miejską Policji,
        Spotkania nt. historii Katowic współorganizowane z IPN,
        Reaktywacja sekcji teatralnej,

        Współorganizacja przedsięwzięć realizowanych przez organizacje społeczne i pozarządowe.

Kultura

MDK “Południe” w Katowicach

OBIEKT KOSTUCHNA
Wśród oferty dla mieszkańców Katowic w obiekcie Kostuchna MDK „Południe” seniorom proponuje:

        Spotkania Koła Emerytów i Rencistów nr 19 – spotkania odbywają się w każdy wtorek 

        o godz. 13.00 – 15.00.

        Spotkania Grupy Wsprarcia „50+” - spotkania integracyjne dla seniorów przy współpracy 

        z MOPS Katowice, odbywają się w poniedziałki o godz. 10.00 – 12.00.

        Spotkania koła PTTK nr 77 w Katowicach – spotkania dla wszystkich miłośników turystyki krajowej. 

        Odbywają się w środy o godz. 16.00 – 19.00.

        Chór “Słowiczek” - otwarte spotkania chóru mieszanego dla wszystkich miłośników śpiewu. Spotkania 

        odbywają się w poniedziałek, godz. 17.30 – 20.00.

OBIEKT PIOTROWICE
Wśród oferty dla mieszkańców Katowic w obiekcie Piotrowice MDK „Południe” seniorom proponuje:

        Spotkania Koła Emerytów i Rencistów nr 12 – spotkania odbywają się w każdy poniedziałek 

        o godz. 14.00 – 16.00.

        Spotkania Koła Emerytów zakładu „Famur” - spotkania odbywają się w każdy II wtorek miesiąca 

        o godz. 15.00 – 17.00

        Kurs Komputerowy dla Seniorów – zajęcia są skierowane do seniorów, którzy chcieliby poznać możliwości 

        komputera  i w praktyczny sposób je wykorzystywać. Zajęcia są prowadzone w 3 lub 4 osobowych grupach 

       z wykorzystaniem komputerów z Telecentrum bądź na prywatnych laptopach kursantów. Odbywają się

       w poniedziałek, godz. 11.00 – 12.30, czwartek, godz. 13.00 – 14.30 i piątek, godz. 16.00 – 17.30.
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        Klub Brydżowy „Impas” - cotygodniowe turnieje brydżowe, których uczestnicy to przeważnie seniorzy,

        odbywają się we wtorki o godz. 17.00 – 21.00.

        Klub Skatowy – turnieje skata, odbywają się w I i III wtorek miesiąca o godz. 17.00 – 21.00.

        Klub Kolekcjonera – spotkania dla pasjonatów numizmatyki i nie tylko. Odbywają się w każdy ostatni

        piątek miesiąca w godz. 17.00 – 20.00.

        Koło „Ażurek” - spotkania pań, miłośniczek rękodzieła. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz.

        17.00 – 20.00.

      Chór „Hejnał” - otwarte spotkania chóru męskiego dla wszystkich miłośników śpiewu. Spotkania  

        odbywają się w poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00.

        Chór „Fermata” - otwarte spotkania mieszanego chóru kameralnego dla wszystkich miłośników śpiewu.

        Spotkania odbywają się w środy, godz. 17.00 – 19.00.

OBIEKT MURCKI
Wśród oferty dla mieszkańców Katowic w obiekcie Murcki MDK „Południe” seniorom proponuje:

      Spotkania Koła Emerytów i Rencistów nr 15 – spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz.  

        10.00 – 14.00.

        Poradnictwo prawne dla seniorów – wtorek, godz. 11.00 – 14.00.

      Spotkania Grupy Wsprarcia „50+” - spotkania integracyjne dla seniorów przy współpracy z MOPS  

        Katowice, odbywają się w czwartki o godz. 9.00 – 12.00.

        Kurs Komputerowy dla Seniorów – zajęcia są skierowane do seniorów, którzy chcieliby poznać możliwości

      komputera  i w praktyczny sposób je wykorzystywać. Zajęcia są prowadzone w 3 lub 4 osobowych  

      grupach z wykorzystaniem komputerów z Telecentrum bądź na prywatnych laptopach kursantów.  

       Odbywają się w poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00.

Kultura

OBIEKT ZARZECZE
Wśród oferty dla mieszkańców Katowic w obiekcie Zarzecze MDK „Południe” seniorom proponuje:

        Spotkania grupy rękodzieła artystycznego - odbywają się w środę, godz. 17.00 – 19.00.

OBIEKT PODLESIE
Wśród oferty dla mieszkańców Katowic w obiekcie Podlesie MDK „Południe” seniorom proponuje:

        Koło Miłośników Pieśni i Godki Śląskiej – spotkania, na których seniorzy ale nie tylko mogą pogodać oraz 

       pośpiewać po śląsku. W spotkaniach często uczestniczy gość specjalny – artyści, regionaliści, pisarze 

         ważni dla propagowania kultury Górnego Śląska. Spotkania odbywają się w każdą II środę miesiąca o godz.

        17.00 – 19.00. 

        Klub Skatowy – turnieje skata, odbywają się w czwartki o godz. 17.15 – 20.00.
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Miejski Dom Kultury „Ligota”

Miejski Dom Kultury „Ligota” nie organizuje przedsięwzięć adresowanych wyłącznie do seniorów. MDK  

organizuje jednak wiele różnych form zajęć i wydarzeń skierowanych do wszystkich bez względu na wiek. 

Seniorzy mogą uczestniczyć m.in. w: cyklicznych wystawach malarstwa, rysunku lub fotografii różnych ar-

tystów; koncertach w ramach cyklu „Niedziela z muzyką” oraz Sceny Młodych Artystów; w cyklicznych 

spotkaniach z ludźmi literatury, sztuki i dziennikarstwa w ramach Koła Dziennikarsko-Literackiego; Klubu 

Dyskusyjnego; w comiesięcznych spotkaniach Samopomocowej Grupy Wsparcia; w cyklicznych warszta-

tach skatowych, przestawieniach i spektaklach w wykonaniu grup teatralnych z MDK „Ligota” oraz granych 

przez profesjonalistów a także w licznych imprezach plenerowych w Amfiteatrze w Parku Zadole tj.: pod-

czas Święta Kwitnących Głogów, letniego Pikniku z Kulturą oraz w koncertach zespołów muzycznych, or-

kiestr i występach zespołów tanecznych, które będą organizowane w każdą sobotę lipca i sierpnia 2015 r.  

Wstęp na organizowane przez MDK „Ligota” imprezy i wydarzenia jest bezpłatny. 

Seniorzy mogą skorzystać także z różnych form zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz bogatej 

oferty zajęć ruchowych. MDK „Ligota” proponuje seniorom udział w comiesięcznych spotkaniach Koła Miło-

śników Śląskiej Pieśni, zajęciach rękodzieła oraz plastyki w ramach Studium Rysunku czy w próbach teatru dla 

dorosłych Reuma. Udział w tych zajęciach objęty jest zniżką dla posiadaczy kart „Aktywny Senior”. 

Seniorzy mogą również uczestniczyć w zajęciach instrumentalnych z nauki gry na gitarze, pianinie, akordeonie, 

keyboardzie oraz zajęć w ramach: gimnastyki dopołudniowej, modelującej, dla osób przy bólach kręgosłupa, 

zumby czy aerobiku. 

MDK „Ligota” współpracuje z Domami i Klubami Seniora działającymi w pobliskich dzielnicach. Przynajmniej 

raz w roku uczestnicy zajęć wokalnych i instrumentalnych występują dla członków Klubu Seniora przy ulicy 

Hetmańskiej w Katowicach z okazji Europejskiego Dnia Seniora obchodzonego w październiku. 

Kultura

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
Katowice, ul. Gen. J. Hallera 28

Działalność Klubu Seniora, który oferuje swoim członkom wzajemną pomoc, organizuje wspólne wyjazdy na 

wycieczki (w okresie maj – wrzesień) oraz spotkania, wśród nich:

        Spotkanie noworoczne w Klubie Seniora,

        Zabawa walentynkowa w Klubie Seniora,

        Śniadanie wielkanocne w Klubie Seniora,

        Mikołaj w Klubie Seniora wraz z zaproszonymi przedszkolakami,

        Wigilia w Klubie Seniora.

Działalność klubów i kół zainteresowań, w których uczestniczą także seniorzy: pracownia ceramiki dla doro-

słych, pracownia plastyczna dla dorosłych oraz sekcja skata sportowego.

Seniorzy biorą również udział w imprezach organizowanych przez MDK takich jak:

        Dyskoteka Dorosłego Człowieka,

        Spotkanie dla seniorów w ramach akcji „Nie znasz – nie otwieraj”, które poprowadził Michał Fajbusiewicz 

        – dziennikarz, podróżnik i felietonista – współorganizacja z Zespołem Fabryki Idei,

        Noc świętojańska – piknik rodzinny,

        Imieniny Anny – piknik rodzinny,

        Pożegnanie Lata 2015 – piknik rodzinny,

        XX Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych „Kalendarz Obrzędowy”,

        Jarmark Bożonarodzeniowy.
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Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 1
Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 10

Działalność Klubu Seniora, który organizuje cotygodniowe spotkania, wspólne wyjazdy, wykłady ciekawych 

ludzi oraz zabawy. Wśród nich:

        Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora – współorganizacja z HGSM, 

        Dzień Babci i Spotkanie Noworoczne w Klubie Seniora,

        Powitanie jesieni w Klubie Seniora.

Działalność klubów i kół zainteresowań, w których uczestniczą także seniorzy:

        klub gry w karty.

Imprezy organizowane przez MDK, w których uczestnikami są również seniorzy:

        Koncert Karnawałowy – pt. „Przetańczyć całą noc”,

        Czas na zdrowie – warsztaty zdrowego żywienia dla seniorów,

        Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, 

        Szanty w Szopienicach – spotkanie z piosenką żeglarską,

        „Rajcula Warzy” – monodram po śląsku,

        Wielka rewia Juliana Tuwima Kabaretu Socratiron,

        VII Konkurs Szopienicki Talent, 

        „Południe z poezją” – spotkanie z poetą, 

        Koncert Majowy pt. „Usta milczą, dusza śpiewa”,

        XIX Dni Szopienic, 

        Południe z poezją – spotkanie z poetą,

        Konkurs Plastyczny im. Pawła Wróbla, 

        Kiermasz świąteczny. 

Kultura

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2
Katowice, Plac Pod Lipami 1, 3 – 3a

Działalność Klubów Seniora, które oferują swoim członkom wzajemną pomoc, organizują spotkania, zaję-

cia rekreacyjne (gimnastyka dla osób starszych), wyjazdy na wycieczki, pikniki, spotkania z terapeutami, 

zabawy. Wśród nich:

        Spotkania noworoczne w Klubie Seniora KWK „Staszic”,

        Spotkanie noworoczne w Klubie Seniora Giszowiec 55,

        Zabawa karnawałowa w Klubach Seniora,

        Dzień Kobiet w Klubach Seniora,

        Spotkania barbórkowe w Klubach Seniora,

        Spotkania opłatkowe w Klubach Seniora.

Imprezy organizowane przez MDK, w których uczestnikami są również seniorzy:

        Dzień Babci i Dziadka (MP 59),

        Jasełka dla Babci i Dziadka (MP 32),

        „Odmień się na wiosnę” – warsztaty i spotkania ze specjalistami, dotyczące zdrowego trybu życia dla osób 

        starszych,

        Giszowiecka Majówka,

        Koncert muzyki etnicznej – wieczór opowieści z podróży z muzyką na żywo,

        „Industriada.” Święto Szlaku Zabytków Techniki,

        „Powitanie Lata” – impreza plenerowa,

        Giszowieckie lato – koncerty plenerowe,

        Święto Giszowca 2015,

        „Jesień w kolorach wiosny” – festiwal wydarzeń kulturalnych dedykowany seniorom.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Informacja dotycząca imprez dedykowanych seniorom.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach kładzie w swoich działaniach szczególny nacisk na zaspokojenie 

potrzeb kulturalnych i rozwijanie zainteresowań ludzi starszych. Osoby po 60-tym roku życia stanowią 15%  

z ogólnej liczby wszystkich zarejestrowanych czytelników w 2014 r. (dla porównania w 2009 r. było to 9%).

Zdając sobie sprawę, że z wiekiem zmniejsza się sprawność fizyczna oraz pojawiają się pewne dysfunkcje – 

takie jak niedowidzenie, czy problemy z poruszaniem się, Biblioteka najważniejsze wydarzenia i uroczystości 

organizuje w placówkach przystosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych wielbicieli literatury i sztuki tak, aby 

wszyscy nasi czytelnicy mogli w nich uczestniczyć. Spośród 35 funkcjonujących - 22 filie Biblioteki dostosowane 

są architektonicznie dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej, tj. Filia nr: 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38. 

Seniorzy biorą udział w wszystkich imprezach skierowanych do osób dorosłych, odbywających się w placów-

kach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do emerytów i rencistów, będących naszymi stałymi czytelnikami, wysy-

łane są imienne zaproszenia na spotkania autorskie, wernisaże oraz inne imprezy.

Biblioteka realizuje corocznie imprezy skierowane do osób w wieku senioralnym organizowane w związku 

ze świętami oraz dniami szczególnymi:

        DZIEŃ BABCI I DZIADKA – imprezy o charakterze integrującym dziadków i wnuków (21-22.01.2015 r.).

        ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych 

        i w szpitalu.

        MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH – imprezy integracyjne organizowane w zakładach

        opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

        EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA – zajęcia integracyjne dla seniorów.

Kultura

MBP w Katowicach oferuje również imprezy cykliczne skierowane dla osób w wieku 60+:

        Warsztaty umiejętności – spotkanie pań, miłośniczek szydełkowania, robótek na drutach, haftowania  

        i innych technik w Filii nr 10.

        Konwersatoria języka angielskiego – zajęcia prowadzone w godzinach dogodnych dla seniorów w Filiach 

        nr: 7, 12, 14, 16, 28 i 32.

      Klikam, surfuję, mailuję – propozycja konsultacji komputerowych dla osób starszych (Filia nr 3) –  

        konsultacje indywidualne.

        Seniorzy i Wirtualny Świat – podstawy obsługi komputera dla seniorów w każdą środę miesiąca, Filia nr 6.

        Komputerowe Abecadło -  zajęcia komputerowe dla seniorów, Filia nr 7.

        Pomyszkuj w Internecie - kółko komputerowe dla seniorów, Filia nr 13.

        Nie taki komputer straszny... - zajęcia internetowe dla seniorów, Filia nr 14.

        Komputerowe ABC – konsultacje komputerowe dla osób starszych, Filia nr 16.

        Dojrzały Internet czyli nie tylko dzieci buszują w Sieci – warsztaty komputerowe dla dorosłych, Filia nr 23.

        OPAC - znamy, korzystamy – szkolenia dla seniorów, Filia nr 24.

        OPACowane inaczej! – szkolenie z katalogu OPAC.

        Klub Komputerowy Myszka – nauka korzystania z komputera, Internetu, pomoc w pisaniu CV, Filia nr 32.

        Klub Aktywnego Internauty – warsztaty dla dorosłych z podstaw obsługi komputera, Filia nr 15.

        Warsztaty komputerowe dla dorosłych – warsztaty z podstaw obsługi komputera, Filia nr 10.

Programy i projekty specjalne:

        Bezpieczn@ Przystań - spotkania dla osób w wieku 60+ realizowane we współpracy z Komendą Miejską 

        Policji. Przedstawiciele Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, będą 

         przestrzegać przed zagrożeniami, których ofiarami stają się osoby starsze – oszustwami i wyłudzeniami, 

      kradzieżami, zdarzeniami drogowymi. Przekażą również podstawowe zasady bezpieczeństwa  

        przeciwpżarowego. Realizacja w Filiach nr: 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 36.
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        Cykl spotkań w ramach projektu ZDROWO-SPORTOWO! 

        Projekt realizowany w Filii nr 23, ul. Paderewskiego 65, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Świat jest 

        dla nas”. Kierowany do osób w wieku 60+, które lubią aktywnie i twórczo spędzać czas wolny, rozwijać się, 

        wzmacniać kondycję i poczucie własnej wartości.

Usługi specjalne:

        Filia nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej przy ul .Ligonia 7 zajmuje się obsługą czytelników niewidomych

        i niedowidzących, którym udostępnia literaturę w formie nagrań na kasetach, płytach CD oraz w formacie 

        Czytaka. Audiobooki można wypożyczać również w Filiach nr: 1, 9, 11, 13,15, 25, 32, 33, 36.

        Osobom starszym, którym zły stan zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwala odwiedzić nas osobiście

        książki i prasa dostarczane są do domu (usługa prowadzona we wszystkich placówkach), a w Filii nr 34,

        znajdującej się w Centralnym Szpitalu Klinicznym, książki dostarczane są do  łóżka pacjenta. 

W miarę możliwości staramy się poprzez nasze działania aktywizować osoby starsze do udziału w życiu kultu-

ralnym, umożliwiać kontakty z szerszymi kręgami ludzi pomagać w nabywaniu nowych umiejętności i w pod-

trzymywaniu dyspozycji psychicznych przez dobór odpowiedniej lektury.

Kultura
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PODLESIE
        Ośrodek Sportowy Podlesianka - 50% zniżki na korzystanie z kortów tenisowych                   

        ul. Sołtysia 25, Katowice, tel. 503 135 902

LIGOTA
        ORW Zadole - 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów tenisowych

        ul. Wczasowa 8, Katowice, tel. 32 252 12 89

BRyNÓW           
        ORW Rolna - 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz basenu          

        ul. Nasypowa 65, Katowice, tel. 32 203 14 90

ZAłężE
        ORW Bugla - 50% zniżki na korzystanie z basenu          

        ul. Żeliwna 26d, Katowice, tel. 32 251 68 66

ŚRÓDMIEŚCIE                                      
        Sala Gimnastyczna Spodek - 50% zniżki na korzystanie z siłowni      

        al. Korfantego 35, Katowice, tel. 32 253 87 33 
       Lodowisko Spodek - 50% zniżki na korzystanie z lodowiska 

        al. Korfantego 35, Katowice, tel. 32 253 87 33

Sport

Oferta MOSiR Katowice skierowana 
dla uczestników programu  „Aktywni seniorzy”

Sport
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WEłNOWIEC-JÓZEfOWIEC
        Hala Sportowa Józefowska - 50% zniżki na korzystanie z siłowni       

        ul. Józefowska 40, Katowice, tel. 32 258 55 04

        OS Kolejarz - 50% zniżki na korzystanie z siłowni  

        ul. Alfreda 1, Katowice, tel. 32 200 08 53

ZAWODZIE                                                                    
        OS Słowian - 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów tenisowych 

        ul. 1 Maja 99, Katowice, tel. 32 256 61 51

DąBRÓWKA MAłA 
        OS Hetman - 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów tenisowych 

        ul. Siwka 2, Katowice, tel. 505 038 053

SZOPIENICE
        OS Szopienice - 50% zniżki na korzystanie z siłowni  

        ul. 11 Listopada 16, Katowice, tel. 32 200 05 78

JANÓW NIKISZOWIEC
        Lodowisko Jantor - 50% zniżki na korzystanie z lodowiska

        ul. Nałkowskiej 11, Katowice, tel. 32 353 00 38

REKREACyJNy RAJD ROWEROWy 

       ścieżkami rowerowymi miasta Katowice, wrzesień 2015

Sport
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Strefy Aktywności Rodzinnej

Parki

Ośrodki sportowe

LEGENDA: 
1. Koszutka
2. Brynów
3. Podlesie
4. Zarzecze
5. Dąbrówka Mała
6. Osiedle Tysiąclecia
7. Wełnowiec-Józefowiec
8. Dąb
9. Bogucice
10. Szopienice
11. Zawodzie
12. Murcki
13. Śródmieście
14. Załęże
15. Osiedle Witosa
16. Załęska Hałda
17. Ligota-Panewniki
18. Osiedle Paderewskiego
19. Janów-Nikiszowiec
20. Piotrowice-Ochojec
21. Giszowiec
22. Kostuchna

  Dąb (ul. Krzyżowa)

  Osiedle Tysiąclecia (ul. Księżnej Jadwigi, Tysiąclecia)

  Wełnowiec (ul. Cisowa, Jesionowa)

  Piotrowice (ul. Wojska Polskiego)

  Bogucice (ul. Wajdy)

  Zawodzie (ul. Marcinkowskiego)

  Park Bogucki (Bogucice)

  Park Kościuszki (Brynów)

  Katowicki Park Leśny (Oś. Paderewskiego)

  Park Zadole (Ligota-Panewniki)

  Park Giszowiec (Giszowiec)

  Park w Murckach (Murcki)

  Dolina Ślepiotki (Ligota-Panewniki)

  Podlesie (ul. Sołtysia 25)

  Ligota (ul. Wczasowa 8) 

  Brynów (ul. Nasypowa 65)

  Załęże (ul. Żeliwna 26d)

  Śródmieście  (al. Korfantego 35)

  Wełnowiec-Józefowiec (ul. Józefowska 40)

  Wełnowiec-Józefowiec  (ul. Alfreda 1)

  Zawodzie (ul. 1 Maja 99)

  Dąbrówka Mała (ul. Siwka 2)                         

  Szopienice (ul. 11 Listopada 16)

  Janów-Nikiszowiec (ul. Nałkowskiej 11)
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www.katowice.eu
www.facebook.com/katowice.eu


