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Z przyjemnością oddaję w Państwa 
ręce drugą edycję „Informatora dla 
seniorów”. Wychodzę z założenia, 
że tak długo, jak jesteśmy aktywni, 
jak czujemy się potrzebni, tak długo 
pozostajemy  młodzi. Dlatego 
ten informator jest rodzajem 
p r ze w o d n i k a  p o  a t r a k c j a ch 
i programach, przygotowanych 
specjalnie z myślą o Państwu, 
zachętą by wyjść z domu i skorzystać 
z którejś z naszych propozycji. 
 
W Katowicach prężnie działa Rada 
Seniorów. Zachęcam, by interesować 
się jej pracami, a może dołączyć 
do tego aktywnego grona? Mamy 
kluby seniora w dzielnicach, wiele 
ciekawych wydarzeń odbywa 

się w Miejskich Domach Kultury 
czy filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Realizujemy ciekawe 
programy i działania, związane 
m.in. ze zniżkami dla Państwa, 
takie jak „Aktywni Seniorzy” czy 
„Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. 
Prowadzimy również bezpłatne 
porady prawne dla seniorów. 
 
Na koniec zachęcam do korzystania 
z oferty MOSiR-u, Stref Aktywności 
R o dzi n n e j ,  n asz y ch  p a r kó w 
i ośrodków sportowych. 

Ż y c z ę  a k t y w n e g o  r o k u 
i zapraszam do udziału w atrakcjach 
i programach, które dla Państwa 
przygotowaliśmy. 

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 Centrum Organizacji Pozarządowych  

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 wtorek w godzinach od 14:00 – 17:00.

Programy
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Nieodpłatna pomoc prawna  

W mieście Katowice wszystkie osoby powyżej 65 roku życia mogą skorzystać  z nieodpłatnej pomocy prawnej, 

która przysługuje zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej m. in. następującym osobom:

      które ukończyły 65 lat;

       które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa 

       w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);

      które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się  

      w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Poradnictwo prawne obejmuje:

      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach 

      lub o spoczywających na niej obowiązkach;

      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania sprawy;

      udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach prawnych;

      udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie

      pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

      podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

      podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

      z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 

      tej działalności.
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane 
na terenie Katowic

Jednostka w której 
znajduje się punkt Adres Dni i godziny, nr tel. Obsada

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Katowicach
ul. Warszawska 42

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 11

P unk t  po w ier zon y do 
p r o w a d z e n i a  p r z e z 
organizację pozarządową: 
S t o w a r z y s z e n i e  n a 
R z e c z  P o r a d n i c t w a 
Obywatelskiego „Dogma” 
razem z Centrum Szkoleń 
i  Roz woju Osobistego 
„Meritum” (adwokat/radcy 
prawni/prawnik)

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Katowicach
ul. M. Oblatów 24

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 12

P unk t  po w ier zon y do 
p r o w a d z e n i a  p r z e z 
organizację pozarządową: 
Klub Jagielloński razem            
z Fundacją Lepszy Świat 
dla Niepełnosprawnych 
(adwokaci/prawnik)

Powiatowy Urząd Pracy ul. Pośpiecha 14
pn.-pt. 16.00-20.00

tel. 32 705 45 20
Adwokaci
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Katowicach
ul. Dębowa 16c

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 13

P unk t  po w ier zon y do 
p r o w a d z e n i a  p r z e z 
organizację pozarządową: 
Klub Jagielloński razem 
z Fundacją Lepszy Świat 
dla Niepełnosprawnych 
(adwokaci)

Dom Pomocy  
Społecznej „Przystań” ul. Adamskiego 22

pn.-pt. 15.00-19.00
tel. 32 705 45 21

Adwokaci

Dom Pomocy  
Społecznej „Zacisze” ul. Traktorzystów 42

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 22

Radcy prawni

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Katowicach
ul. Łętowskiego 6a

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 14

P unk t  po w ier zon y do 
p r o w a d z e n i a  p r z e z 
organizację pozarządową: 
F u n d a c j ę  „ V e r t e ” 
(adwokaci/radcy prawni/
d o r a d c a  p o d a t k o w y/
prawnicy)

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Katowicach
ul. Krakowska 138

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 15

P unk t  po w ier zon y do 
p r o w a d z e n i a  p r z e z 
organizację pozarządową: 
S t o w a r z y s z e n i e  n a 
R z e c z  P o r a d n i c t w a 
Obywatelskiego „Dogma” 
razem z Centrum Szkoleń 
i  Roz woju Osobistego 
„Meritum” (adwokat/radcy 
prawni/prawnicy)
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Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Alimentacyjnych 

MOPS
ul. Francuska 70

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. (32) 705 45 16

Adwokaci

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Katowicach
ul. Wojewódzka 23

pn.-pt. 16.00-20.00
tel. 32 705 45 17

P unk t  po w ier zon y do 
p r o w a d z e n i a  p r z e z 
organizację pozarządową: 
Klub Jagielloński razem            
z Fundacją Lepszy Świat 
dla Niepełnosprawnych (na 
Punkcie porad prawnych 
udzielają: adwokat/radca 
prawny/prawnik)

Miejski Dom Kultury ul. Hallera 28
pn.-pt. 11.00-15.00

tel. 32 705 45 18
Radcy prawni

Miejski Dom Kultury ul. Markiefki 44a
pn.-pt. 9.00-13.00
tel. 32 705 45 19

Radcy prawni
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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:

       Spółdzielni Socjalnej Mastvita w Katowicach przy ul. Mielęckiego 4,

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

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

       Stowarzyszenie Kobiety Śląska, ul Kordeckigo 2, Katowice,

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

       Wydział Polityki Społecznej, 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.
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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, pedagoga; z darmowych/ulgowych wejść: na kąpieliska oraz lodowiska 

      miejskie, na przedstawienia teatralne dla dzieci (w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”), do Muzeum 

      Historii Katowic, do sal zabaw („Lizzy”, „Nibylandia”), 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 93 472

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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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! 
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Oferta dla seniorów w dzielnicach:

PIOTROWICE:

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

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

509 540 654.

ŚRÓDMIEŚCIE:

1. Parafia Ewangelicko – Augsburska, Katowice, ul. Warszawska 18 – zajęcia aktywizujące dla osób starszych 

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

telefon  32 253 99 81

2. Stowarzyszenie “Kobiety Śląska”, Katowice, ul. Kordeckiego 2/2 – spotkania okolicznościowe, poradnictwo 

prawne, socjalno – rodzinne oraz poradnictwo psychologiczne, telefon 32 253 75 60

OSIEDLE WITOSA:

1. Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS – Centrum Aktywności Seniorów PORT K.11, w ramach Centrum 

spotkania warsztatowe tj. fotografia, obsługa komputera, realizacja zainteresowań oraz hobby, telefon 515 

194 935

KOSTUCHNA:

1.   Fundacja Bażantowo, Katowice, ul. Hierowskiego 2 – regularne zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, 

wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej, konsultacje fizjoterapeuty, telefon 32 205 95 00

Programy
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SZOPIENICE:

1.   Fundacja “Pamięć i Pomoc” im. dr Edmunda Gryglewicza, Katowice, ul. Bpa Herberta Bednorza 19 – Punkt 

Informacji Senioralnej “Bursztynowy Telefon”, skierowany do mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60 rok 

życia, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów: lekarza geriarty, pielegniarki 

geriatrycznej, rehabilitanta oraz psychologa, telefon 509 023 394

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
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                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 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, 32 355 51 60

                       Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Brata Alberta 4, tel. 32 252 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 16
                        Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” dla osób w podeszłym wieku 
                        ul. Traktorzystów 42, tel. 32 202 54 32
                        Dom Pomocy Społecznej „Senior Residence” dla osób w podeszłym wieku
                        ul. Pijarska 4, tel. 32 353 58 40

Programy
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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, 
       część Śródmieścia), tel. 32 258 07 09
       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, część Dąbrówki Małej, 
       część Zawodzia), tel. 32 209 00 23
       Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a (Ligota, część Brynowa, Załęska Hałda,       
       Panewniki,  Stara Ligota), 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, część Dąbrówki Małej, 
       Burowiec, Borki), tel. 32 256 80 39                                        

Jesteś ofiarą przemocy domowej? Potrzebujesz wsparcia w sytuacji kryzysowej?
      SKORZYSTAJ Z USŁUG OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
      SPOŁECZNEJ ul. Mikołowska 13a, 32 251 15 99,  32 257 14  82.

Potrzebujesz bezpłatnej porady psychologa, terapeuty, mediatora?
      SKORZYSTAJ Z USŁUG CENTRUM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO METODYKI  I  STRATEGII 
      ul. Morcinka 19 a, tel. 32 250 50 16, 32 259 85 11
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Potrzebujesz pomocy wolontariusza?  
     SKORZYSTAJ Z OFERTY  PROGRAMU „SŁONECZNIK - WOLONTARIAT NA RZECZ OSÓB 
     STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Zadzwoń do koordynatora programu :
    CENTRUM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO METODYKI  I  STRATEGII 
    ul. Morcinka 19 a, tel. 32 250 50 16, 32 259 85 11

Chcesz miło spędzić wolny czas w towarzystwie rówieśników?  
     SKORZYSTAJ Z OFERTY  PROGRAMU  GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH 

       I NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  „Radość  Życia - wszystko mogę”
Zadzwoń do koordynatora programu mgr Halina Kania:
     Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68

 

Programy
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1. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum

ul. św. Jana 10, Katowice

www.ateneum.art.pl

tel. Dział Organizacji Widowni: 32 253 79 26, Galeria Ateneum  32 203 28 26

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” proponuje spektakle dla dorosłych i tzw. familijne m.in. „Tylko jeden 

dzień”, „Szczurołap”, „Daleka podróż Andersena”, „Serce”, „Biegnijcie do szopki”, które warto zobaczyć bez 

względu na wiek. Seniorzy mogą także skorzystać ze zniżek przy zakupie biletów jako opiekunowie dzieci. 

Teatr dysponuje słuchawkami dla widzów niedosłyszących, ma też w ofercie przedstawienia w wersji 

z audiodeskrypcją dla osób z dysfunkcją wzroku.

Teatr proponuje Seniorom:
        osobom posiadającym Kartę „Aktywnego Seniora” 50% zniżkę przy zakupie biletu na spektakle,

        możliwość skorzystania z ulg w ramach programu „Babcia, dziadek i ja”.

 W Galerii Ateneum przy ul. 3 Maja 25 przez cały sezon prezentowane są wystawy grafiki i malarstwa, 

promujące prace przede wszystkim młodych twórców związanych z regionem. Wernisaże odbywają się co 

dwa miesiące; okres wakacyjny to ekspozycja lalek i dekoracji ze zbiorów własnych.

Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny.

Kultura

Informacja o ofercie miejskich instytucji kultury  
w Katowicach skierowanych do Seniorów
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2. Galeria Sztuki Współczesnej BWA

al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice

www.bwa.katowice.pl

tel. 32 259 90 40,  32 259 93 24

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zaprasza wszystkich mieszkańców miasta, także osoby 

starsze, do zwiedzania wystaw oraz do udziału w warsztatach artystycznych.

Najważniejsze wystawy planowane w 2016 r.:

        „Sztuka w naszym wieku”,  06.04.2016 - 12.06.2016

Wystawa „Sztuka w naszym wieku” to subiektywna opowieść o sztuce, którą autorzy - Rafał Dominik 

i Szymon Żydek - zilustrowali wyborem 25 prac pochodzących z kolekcji gromadzonych przez Fundację 

Sztuki Polskiej ING oraz Zachętę - Narodową Galerię Sztuki. Wystawa prezentuje sztukę jako nierozłączny 

element codzienności. Wychodząc od stereotypów związanych z figurą artysty, autorzy tłumaczą 

zawiłości związane z odbiorem sztuki. Zwiedzający zapraszani są do przyjęcia różnych optyk  i perspektyw  

- począwszy od ogólnych rozważań o statusie sztuki, poprzez skupienie się na znaczeniu poszczególnych prac, 

skończywszy na ogólnych rozważaniach dotyczących sztuki jako źródła inspiracji do działań podejmowanych 

w codziennym życiu. Wystawa przybrała formę instalacji, stając się przestrzenią do testowania różnych 

sposobów mówienia i prezentowania sztuki, konfrontuje działania artystów współczesnych z podstawowymi 

pytaniami nurtującymi osoby odwiedzające ich wystawy: Czy dzisiejsza sztuka całkowicie oderwała się od 

rzeczywistości? Kim współcześnie są artyści i dlaczego efekty ich działań nazywamy dziełami sztuki? Co mają 

wspólnego abstrakcyjne poszukiwania awangardy artystycznej z życiem zwykłych ludzi?

Współorganizacja: Fundacja Sztuki Polskiej ING i Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.
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        „Widmo - wystawa główna projektu”,  29.07.2016 - 11.09.2016

Artyści: Alicja Bielawska, Anna Zaradny, Franciszek Orłowski, Ludomir Franczak, Alicja Kwade, Laszlo Gergely 

i Katarina Sevic, Robert Kuśmirowski, Agnieszka Kurant, Karolina Brzuzan, Zdena Koleckova, Anna Ormowska.

Tematem projektu rozpisanego na pięć wystaw jest przeszłość Katowic i okolic. Przybierze on formy na pół 

fikcyjnego, na pół autentycznego archiwum, w ramach którego zaproszeni artyści przepracowują przemilczaną 

historię miasta, wpisaną w nią nieobecność, utratę i zapomnienie. Twórcy odwołają się w swoich pracach 

do trudnych, wypartych opowieści związanych m.in. ze społecznością żydowską  i jej dawnymi zabytkami. 

Pracując na materiale archiwalnym będą za pomocą różnych mediów  i środków wyrazu upamiętnić 

i wskrzeszać zapomniane, wyburzone, niszczejące zabytki z okresu przedwojennej świetności miasta, starać 

się zapełnić luki i białe plamy w zbiorowej wyobraźni mieszkańców Katowic.

Wystawa organizowana we współpracy z Muzeum Historii Katowic. Kuratorka: Marta Lisok.

         „Rysa na powiece”,   25.11.2016 - 08.01.2017

Wystawa zbudowana na bazie prac artystów polskich i francuskich podejmujących aktualny temat, przed 

którym stanęła nowoczesna Europa. Została zaplanowana jako próba upamiętnienia tragicznych wydarzeń 

paryskich z 13 listopada 2015 roku i odbędzie się równo rok po tych wydarzeniach. Zaproszeni artyści za pomocą 

różnych mediów zmierzą się z wątkami społecznej recepcji zjawisk przemocy związanej z terroryzmem, 

jako efektem przesilenia cywilizacyjnego. Prezentacji prac w Galerii BWA towarzyszyć będzie dwujęzyczna 

książka zawierające reprodukcje dzieł, jak również teksty badaczy: socjologów, antropologów i historyków 

podejmujących temat reakcji artystów na zjawiska terroru.

Wystawa główna w ramach Festiwalu Ars Cameralis Silesiae Superioris. Współorganizacja: Ars Cameralis  

Silesiae Superioris w Katowicach. Kurator: Marek Zieliński.
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Galeria Sztuki Współczesnej BWA proponuje również:

         Klub Sztuk – warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi 

        technikami wytwarzania form artystycznych lub ich zdobienia np. filcowanie, ceramika, decoupage,   

         malowanie na jedwabiu, witraż itp.

        Oferta warsztatowa aktualizowana jest na bieżąco na stronie internetowej Galerii.

      Warsztaty ekspresji twórczej - głównym założeniem warsztatów jest zachęcenie do zwiększania  

        samodzielnej aktywności twórczej. Działania przebiegają dwupłaszczyznowo, łącząc komplementarnie 

        część merytoryczną z warsztatową. Stałym elementem zajęć jest prezentacja aktualnej wystawy wraz 

        z prelekcją.

        Prowadzenie: Aneta Zasucha.
        Terminy warsztatów do uzgodnienia: tel. 32 259 90 40 wew. 13 lub edukacja@bwa.katowice.pl

3. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

IPiUM Silesia ul. 3 Maja 31a,  Katowice

www.silesia.art.pl

tel. 32 258 90 49, 32 259 84 83, 32 258 69 87

Instytucja zaprasza Seniorów do udziału we wszystkich  koncertach kameralnych. Koncerty organizowane 

przez Silesię odbywają się między innymi w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, Sali Kameralnej NOSPR, 

Muzeum Archidiecezjalnym, Studio Koncertowym Polskiego Radia czy Domach Kultury we wszystkich 

dzielnicach miasta. Informacje na temat kalendarza koncertów, obsady, programów można znaleźć 

w programach reklamowych Silesii, w Centrum Informacji Miasta, na stronie internetowej Instytucji. Silesia co 

miesiąc wydaje miesięcznik „Silesia prezentuje”, który zawiera pełny kalendarz imprez.
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4. Muzeum Historii Katowic

ul. ks. J. Szafranka 9 (budynek główny), Katowice

www.mhk.katowice.pl

tel. 32 256 18 10

Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4, Katowice

tel. 32 353 95 59

Dział Teatralno-Filmowy, ul. Kopernika 11, Katowice

tel. 32 745 17 28, tel. 514 499 614

Dział Grafiki im. Pawła Stellera, ul. Kościuszki 47, Katowice

tel. 32 728 85 57

Imprezy planowane dla Seniorów w 2016 r.:

        Uniwersytet Trzeciego Wieku - comiesięczny cykl spotkań oraz wykładów o różnej tematyce. Informacje 

        o terminach podawane są na stronie internetowej Muzeum oraz w „Naszych Katowicach”.

      Oprowadzania kuratorskie po aktualnych wystawach w Muzeum Historii Katowic - w ramach biletu  

      wstępu do Muzeum. Informacje o terminach podawane są na stronie internetowej Muzeum oraz  

        w „Naszych Katowicach”.

     Oprowadzania kuratorskie po wystawach w Oddziałach Muzeum (Dziale Teatralno-Filmowym 

        przy ul. Kopernika 11, Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera przy ul. Kościuszki 47, Dziale Etnologii Miasta przy 

        ul. Rymarskiej 4). Informacje o terminach podawane są na stronie internetowej Muzeum oraz w „Naszych 

        Katowicach”.
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       Koncerty muzyki dawnej – cykl koncertów w ramach programu „Artysta- rezydent” wspieranego 

        i współorganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Koncerty odbywają się co kwartał. Informacje 

         o terminach podawane są na stronie internetowej Muzeum oraz w „Naszych Katowicach”.

        Cykl wykładów historycznych - co miesiąc odbywa się wykład monograficzny profesorów- historyków  

     – z różnych ośrodków akademickich w Polsce na wybrany temat historyczny. Informacje 

         o terminach podawane są na stronie internetowej Muzeum oraz w „Naszych Katowicach”.

       Cykl spotkań z Barbarą Ptak w Oddziale Teatralno-Filmowym- okolicznościowe spotkania ze słynną  

     scenografką. Informacje o terminach podawane są na stronie internetowej Muzeum oraz  

         w „Naszych Katowicach”.

5. Miejska Biblioteka Publiczna

www.mbp.katowice.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach za jeden z nadrzędnych celów stawia sobie zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych i rozwijanie zainteresowań ludzi starszych. Zdając sobie sprawę, że z wiekiem zmniejsza się 

sprawność fizyczna oraz pojawiają się pewne dysfunkcje – niedowidzenie czy problem z poruszaniem się, 

Biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników starszych, organizując najważniejsze wydarzenia 

i uroczystości w placówkach w pełni zaadaptowanych do potrzeb wszystkich czytelników. Emerytom 

i rencistom, będącym stałymi czytelnikami Biblioteki, wysyłane są imienne zaproszenia na spotkania 

autorskie, wernisaże wystaw oraz inne imprezy.

Biblioteka realizuje również corocznie imprezy skierowane do osób w wieku senioralnym, 
organizowane w związku ze świętami oraz dniami szczególnymi:
        Dzień Babci i Dzień Dziadka – imprezy o charakterze integrującym dziadków z wnukami,

        Światowy Dzień Chorego – imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i w szpitalu,
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        Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – imprezy integracyjne organizowane w zakładach 

        opiekuńczo-pielęgnacyjnych,

        Europejski Dzień Seniora – zajęcia integracyjne dla Seniorów.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi także imprezy cykliczne, skierowane do osób w wie-
ku 60+:
        Warsztaty umiejętności – spotkania pań, miłośniczek szydełkowania, robótek na drutach, haftowania  

        i innych technik w Filii nr 10. Spotkania odbywają się w czwartki g. 16.00.

      Konwersatoria języka angielskiego – zajęcia prowadzone w godzinach dogodnych dla Seniorów  

        w Filiach nr: 7, 12, 14, 16 i 32. Szczegółowe informacje o grupach słuchaczy oraz terminach zajęć znajdują 

      się na stronie internetowej Biblioteki. Informację można również uzyskać pod numerem telefonu  

        32 2546 098, wew. 112.

        Wielokulturowy Śląsk - zainaugurowany w 2016 roku przez Bibliotekę cykl spotkań, którego celem 

        jest podjęcie próby przybliżenia obecności mniejszości etniczno-religijnych na Górnym Śląsku.

Do współpracy przy inicjatywie zapraszane są osoby reprezentujące m.in. śląskie instytucje kulturalne, 

religijne, organizacje pozarządowe czy osoby zajmujące się tematyką mniejszości. Podjęte przez Bibliotekę 

przedsięwzięcie ma na celu pomoc w kwestii poszanowania różnorodności kulturowej - uwolnienie jej od 

krzywdzących stereotypów i uprzedzeń na tle narodowościowym, religijnym czy kulturowym oraz zwiększenie 

świadomości i wiedzy społeczeństwa. Spotkania pod szyldem Wielokulturowego Śląska odbywają się raz 

w miesiącu, w Filii nr 11.

Biblioteka proponuje szereg zajęć z podstaw obsługi komputera i Internetu, skierowanych 
do osób starszych:
        Klikam, surfuję, mailuję – konsultacje komputerowe i internetowe. Filia nr 3, codziennie w godzinach pracy 

        Biblioteki,
        Seniorzy i wirtualny świat – podstawy obsługi komputera i Internetu. Filia nr 6, każda środa miesiąca,
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        OPACowane inaczej! – szkolenie z obsługi katalogu OPAC. Filia nr 6, każdy czwartek g. 17.00-18.00,

        Komputerowe Abecadło – zajęcia komputerowe. Filia nr 7, każdy wtorek g. 13.00-14.00,

        Warsztaty komputerowe – zajęcia komputerowe. Filia nr 10, każda środa g. 12.00-16.00,

        Kółko komputerowe dla Seniorów. Filia nr 13, wtorki i czwartki g. 13.00-15.00,

        Poznaję OPAC – indywidualne szkolenia z zakresu obsługi katalogu OPAC. Filia nr 15, przez cały miesiąc,  

        w godzinach otwarcia Biblioteki,

        Komputerowe ABC – indywidualne konsultacje komputerowe. Filia nr 16, przez cały miesiąc, w godzinach 

        otwarcia Biblioteki,

        OPAC – znamy, korzystamy – indywidualne szkolenie z zakresu obsługi katalogu OPAC. Filia nr 24, przez

        cały miesiąc, w godzinach otwarcia Biblioteki,

         Warsztaty komputerowe – indywidualne zajęcia dla dorosłych. Filia nr 33, przez cały miesiąc, w godzinach 

        pracy Biblioteki.

Projekty i programy specjalne:
      Bezpieczn@Przystań – spotkania dla osób w wieku 60+ realizowane we współpracy z Komendą Miejską  

       Policji oraz Państwową Strażą Pożarną, których przedstawiciele przestrzegają przed zagrożeniami, których 

      ofiarami stają się osoby starsze – oszustwami i wyłudzeniami, kradzieżami, zdarzeniami drogowymi,  

       przekazują podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Spotkania odbywają się co miesiąc 

       w wybranej Filii. Informacje o dacie oraz miejscu spotkania dostępne są na stronie internetowej Biblioteki.

    SENIOR 60+ – projekt realizowany w Filii nr 7, umożliwiający Seniorom skorzystanie z porad  

       psychologicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi również Dyskusyjne Kluby Książki, będące wspólnym projektem 

Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich, adresowanym przede wszystkim do czytelników korzystających 

z bibliotek publicznych. Spośród 11 Dyskusyjnych Klubów Książki prowadzonych w Bibliotece, sześć 

skierowanych jest do czytelników dorosłych i są to kluby prowadzone w Filiach: 3, 7, 25, 30 i 32.
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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. Bogatą ofertę audiobooków mają również Filie nr: 1, 5 Mł., 9, 11, 13, 15, 25, 32, 33, 36.

       Osobom starszym, którym zły stan zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwalają odwiedzić Biblioteki 

        osobiście, książki i prasa dostarczane są do domu przez bibliotekarzy (usługa prowadzona we wszystkich 

        placówkach), a w Filii nr 34, znajdującej się w Centralnym Szpitalu Klinicznym, książki dostarczane są do 

        łóżka pacjenta.

Spis filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach:

Filia Ulica Dzielnica Telefon Adres e -mail

F 1 Ligonia 7 Śródmieście 32 251-30-47 filia1@mbp.katowice.pl

F 3 Gliwicka 93 Załęże 32 254-59-69 filia3@mbp.katowice.pl

F 4 Poniatowskiego 14 Śródmieście 32 251-11-86 filia4@mbp.katowice.pl

F 5 Mł Franciszkańska 33 Ligota 32 252-72-16 filia5ml@mbp.katowice.pl

F 6 Bytomska 8A Wełnowiec 32 204-11-71 filia6@mbp.katowice.pl

F 7 Franciszkańska 25 Ligota 32 252-51-20 filia7@mbp.katowice.pl

F 8 Brynowska 53A Brynów 32 252-18-00 filia8@mbp.katowicepl

F 9 Gen. Jankego 183 Piotrowice 32 202-83-93 filia9@mbp.katowice.pl

F 10 Radockiego 70A Ochojec 32 206-55-44 filia10@mbp.katowice.pl

F 11 Grażyńskiego 47 Koszutka 32 258-49-92 filia11@mbp.katowice.pl

F 12 Witosa 18B Os. Załęska Hałda 32 254-58-53 filia12@mbp.katowice.pl

F 13 Młyńska 5 Śródmieście 32 253-93-22 filia13@mbp.katowice.pl

F 14/OM Piastów 20 Os. Tysiąclecia 32 254-22-76 filia14@mbp.katowice.pl

F 15 Przyjazna 7A (SP 51) Giszowiec 32 256-02-16 filia15@mbp.katowice.pl

F 16/OM Wajdy 21 Bogucice 32 258-71-82 filia16@mbp.katowice.pl
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F 17/OM Krzyżowa 1 Dąb 694-424-510 filia17@mbp.katowice.pl

F 18 Studencka 16 Ligota 32 358-66-31 filia18@mbp.katowice.pl

F 19
Obrońców  
Westerplatte 10

Szopienice 32 256-99-83 filia19@mbp.katowice.pl

F 20
Strzelców  
Bytomskich 21B

Dąbrówka Mała 32 256-64-84 filia20@mbp.katowice.pl

F 21 Zamkowa 45 Janów 32 255-72-92 filia21@mbp.katowice.pl

F 22 Słowiańska 1 Os. Kukuczki 32 203-06-99 filia22@mbp.katowice.pl

F 23 Paderewskiego 65 Os. Paderewskiego 32 255-18-38 filia23@mbp.katowice.pl

F 24 Roździeńskiego 88A Śródmieście 32 203-58-99 filia24@mbp.katowice.pl

F 25
Bolesława  
Chrobrego

Os. Tysiąclecia 32 254-42-06 filia25@mbp.katowice.pl

F 26 Samsonowicza 27 Murcki 32 255-62-60 filia26@mbp.katowice.pl

F 27 Szarych Szeregów Kostuchna 32 209-44-29 filia27@mbp.katowice.pl

F 28 Uniczowska 36 Podlesie 32 206-71-93 filia28@mbp.katowice.pl

F 30 Rybnicka 11 Śródmieście 32 255-13-57 filia30@mbp.katowice.pl

F 31 Marcinkowskiego 13 Zawodzie 32 209-05-08 filia31@mbp.katowice.pl

F 32 Grzyśki 19A Ligota 32 252-17-89 filia32@mbp.katowice.pl

F 33 Ks. Markiefki 44A Bogucice 32 258-87-12 filia33@mbp.katowice.pl

F 34
Medyków 14  
(szpitalna)

Ligota 32 789-40-69

F 35
Słowackiego 20 
(obcojęzyczna)

Śródmieście 32 253-84-14 filia35@mbp.katowice.pl

F 36 Gen. Hallera 28 Szopienice 32 209-91-91 filia36@mbp.katowice.pl

F 38
Medyków 16  
(szpitalna)

Ligota 32 207-16-83

Filia Ulica Dzielnica Telefon Adres e -mail
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6. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

pl. Wolności 12a,  Katowice

www.camerata.silesia.pl

tel. 32 206 97 97

Zespół proponuje osobom starszym udział w bezpłatnych Koncertach dla Mieszkańców Katowic 

organizowanych i wykonywanych przez  Zespół na terenie miasta. Informacja o koncertach znajduje się na 

stronie internetowej Zespołu.

7. Miejski Dom Kultury „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47, Katowice

 www.mdkkoszutka.pl

tel.: 32 258 92 00,  32 258 99 77

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1, Katowice,

tel.: 608 549 089

MDK „Koszutka” organizuje m.in. dla Seniorów niżej wymienione przedsięwzięcia:
      Salon Artystyczny – cykl spotkań z twórcami kultury, nauki i sztuki. Spotkania odbywają się  1-2 razy  
       w miesiącu według aktualnego planu, g. 17.00  (za wyjątkiem wakacji letnich).
      Klub Podróżnika – cykl spotkań z podróżnikami połączonych z pokazem zdjęć  i slajdów ze zbiorów  
      zaproszonych gości. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu według aktualnego planu, g. 17.00  
       (za wyjątkiem wakacji letnich).
       Podróże ze sztuką – cykl spotkań z podróżnikiem, historykiem sztuki, pasjonatką turystyki kulturowej.  
       Spotkania odbywają się kilka razy w roku według aktualnego planu, g. 17.00 (za wyjątkiem wakacji letnich).
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      Spotkania z muzyką – prelekcje na temat wybitnych kompozytorów połączone  ze słuchaniem dzieł  

      mistrzów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu według aktualnego planu, g. 17.00 (za wyjątkiem  

       wakacji letnich).

       Koncerty niedzielne „Muzyka moja miłość” w wykonaniu artystów Instytucji Promocji i Upowszechniania  

       Muzyki „Silesia”. Koncerty odbywają się raz w miesiącu według aktualnego planu  g. 17.00 (za wyjątkiem  

       lipca).

      W obiektywie – cykl spotkań z kulturą różnych regionów Polski i świata. Spotkania odbywają się raz  

       w miesiącu, środa g. 17.00 lub 18.00 (za wyjątkiem wakacji letnich).

     Wieczory muzyczne – cykl koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Koncerty odbywają się 

       raz w miesiącu, sobota  g. 17.00. Raz lub dwa razy w roku. Udział płatny 10 zł.

      Cztery Pory Roku – spotkania taneczno-integracyjne. Spotkania odbywają się 3 razy w roku, odpłatność   

       30 zł.

      Turnieje Brydża Sportowego – rozgrywki brydżowe odbywają się raz w tygodniu,  środy  g. 17.00  

       (za wyjątkiem wakacji letnich).

       poranna gimnastyka dla Seniorów – ćwiczenia poprawiające kondycję dostosowane do wieku uczestników.

     Zajęcia odbywają się 2 razy  w tygodniu we wtorki i piątki g. 9.30 I grupa, godz. 10.30, II grupa (za  

       wyjątkiem wakacji letnich), odpłatność miesięczna 30 zł.

     Grupa malarska „FILAR” – warsztaty malarstwa olejnego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,  

       czwartki g. 17.00 (za wyjątkiem wakacji letnich).

      Akademia Aktywnego Seniora „Za szybą” – cykl twórczych zajęć dla Seniorów, działania plastyczne,  

     ruchowe i teatralne. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w każdy pierwszy czwartek g. 10.00 

      (za wyjątkiem wakacji letnich).

     „Koncerty za szybą” – cykl koncertów kameralnych w kawiarni „Za szybą”. Koncerty odbywają się 

      raz w miesiącu w piątki g. 17.00.
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Kultura

8. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28, Katowice

www.mdk.katowice.pl

tel.: 32 256 84 53, 32 256 12 25

Filia nr 1 ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice, tel. 32 256 99 77

Filia nr 2 pl. pod Lipami 1, 3-3a, Katowice-Giszowiec, tel. 32 206 46 42

MDK „Szopienice - Giszowiec” proponuje następujące zajęcia osobom starszym:
      pracownia ceramiki- środa g. 16.30, odpłatność 20 zł za zajęcia,

      zajęcia plastyczne dla dorosłych -  czwartek g. 10.30, odpłatność 20 zł miesięcznie,

      Klub Szachowy Hetman Katowice - poniedziałek i czwartek,  g. 16.00,

      Szaleństwa taneczne dla pań – poniedziałek g. 18.30,

      sekcja skata „4 korony” – czwartek g. 16.00,

      Klub Seniora – poniedziałek g. 11.00,

      aerobik- poniedziałek i środa g. 17.30,  odpłatność  44 zł miesięcznie,

      zabawy taneczne „Dyskoteka dorosłego człowieka” według aktualnego programu, odpłatność 37 zł 

      (Filia nr 1 ul. Obr. Westerplatte 10),

      Klub Seniora – środa g. 15.00,

      klub gry w karty i gry planszowe dla Seniorów – poniedziałek g. 10.00,

      aerobik – wtorek g. 17.45; odpłatność 22 zł miesięcznie

      zajęcia plastyczne dla dorosłych – czwartek g. 17.00, odpłatność 20zł miesięcznie

      (Filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 3-3a),

      Klub Skata Amicus – poniedziałek g. 16.00,
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      gimnastyka dla Seniorów – wtorek i czwartek g. 10.00,

      klub tenisa stołowego- codziennie g. 10.00,

      Klub Seniora ZZ „Przeróbka” – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca g. 10.00,

      Klub Emerytów i Rencistów przy NSZZ Solidarność KWK Staszic – pierwszy i drugi czwartek miesiąca 

      g. 10.00,

      Klub Seniora KWK Staszic – czwartek g. 16.00,

      Klub Seniora ZZG KWK Staszic – środa g. 10.00,

      Klub Giszowianek – środy g. 15.00,

      Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 9 – wtorek i czwartek g. 10.00,

      Klub Giszowiec 1955 – drugi wtorek miesiąca g. 17.00,

      zwiedzanie Izby Śląskiej i Galerii obrazów Ewalda Gawlika,

      zajęcia plastyczne dla dorosłych – odpłatność 20 zł miesięcznie,

      aerobik – poniedziałki, środy i  czwartki,  odpłatność 48 zł miesięcznie.

Imprezy i wydarzenia:
      Dni Szopienic 18-19.06. 2016,

      Święto Giszowca 27-28.08.2016,

      Nikiszowieckie Lato 2016, cykl koncertów i wydarzeń kulturalnych,

      Industriada 2016 - Święto Szlaku Zabytków Techniki, 11.06.2016 Giszowiec,

      Przystanek  Giszowiec – cykl wykładów i prelekcji dotyczących historii Giszowca , wg bieżącego 

      harmonogramu.
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Kultura

9. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

Dział „Bogucice”,  ul. Markiefki 44a, Katowice 

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

tel. 32 203 05 17

Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13,  Katowice

tel. 32 255 32 44

Propozycje Działu „Bogucice:
     okolicznościowe spotkania kół seniorów z okazji karnawału, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Górnika oraz  

    Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, „Dnia Babci i Dziadka” – według aktualnego programu,  

      odpłatność w zależności od imprezy,

    Dni Bogucic - tradycyjne festyny plenerowe integrujące różne pokolenia mieszkańców Bogucic 

     (w programie koncerty plenerowe, operetka, otwarcie wystawy, turniej Skata i Remika, warsztaty tańca  

      orientalnego),  9 – 11 czerwca, zgodnie z planem miesięcznym,

    „Urodziny Bogucic” – okolicznościowe występy z okazji rocznicy zanotowania pierwszej wzmianki 

      o dzielnicy Bogucice - według aktualnego programu, odpłatność 10zł,

   cotygodniowe spotkania Kół Seniora (Koło nr 6 Polskiego Związku Emerytów Rencistów 

      i Inwalidów, Klub Seniora „Bogucice”, Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK Katowice), 

      wtorki g. 12.00, czwartki g. 13.00,

      cykl imprez „Barwy Ziemi”, prezentujący kultury całego świata (m.in.: koncerty, wykłady, pokazy, filmy 

      krajoznawcze, degustacja potraw, warsztaty taneczne, językowe i artystyczne), raz na kwartał, według 

      aktualnego programu,

      warsztaty twórcze dla dorosłych w ramach cyklu „Stacja rękoDZIEŁO”, według aktualnego programu,  

      odpłatność 15 zł,
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      zajęcia komputerowe dla Seniorów – cykl warsztatowych cotygodniowych zajęć, wtorki g. 12.00, czwartki  

      g. 13.00, odpłatność 20 zł miesięcznie,

      sekcja nauki języka angielskiego dla dorosłych, środy od g. 18.00, odpłatność 50 zł miesięcznie,

      Sekcja Skata Sportowego, środy g. 14.00,

     koncerty różnych zespołów muzycznych, według aktualnego programu, odpłatność w zależności 

      od imprezy,

      wystawy w ramach cyklu „Pokaż się w Galerii 44a” (malarstwo, grafika, fotografia), według aktualnego 

      programu, odpłatność w zależności od imprezy,

      spotkania Koła Miłośników Historii Bogucic, ostatni czwartek miesiąca g. 18.00,

      „Dancing Bogucicki” – według aktualnego programu, odpłatność 30 zł.

Propozycje Działu „Zawodzie”:
     spotkania okolicznościowe z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Świąt Bożego  

      Narodzenia czy Wielkanocy, według aktualnego programu, odpłatność w zależności od imprezy,

      spotkania integracyjne organizowane w ramach: Międzynarodowego Dnia Seniora i Dnia Osób Starszych,  

      według aktualnego programu, odpłatność w zależności od imprezy,

      Dni Zawodzia – inicjatywa międzypokoleniowa dla społeczności zawodziańskiej, w tym integracja również 

      grupy Seniorów, angażująca ich w wiele twórczych działań, wrzesień.

Działalność sekcji poświęcona Seniorom, w tym:
      cotygodniowe spotkania Klubu Seniora „Zakątek”, wtorki, g. 11.00,

      cotygodniowe zajęcia plastyczne dla Seniorów, środy, g. 11.00,

      cotygodniowe spotkania szachistów, środy i piątki g. 17.00 i skacistów, wtorki g. 15.00,

    prelekcje podróżnicze pn. „Zawodziańskie Slajdowiska” angażujące Seniorów do podejmowania  

      podróżniczych wyzwań, według aktualnego programu,

      cykl spotkań z zakresu profilaktyki zdrowotnej: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, cotygodniowe spotkania 

      według aktualnego programu,
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      cykl warsztatów „Aktywny Senior” (uczestnicy poznają różne techniki plastyczne oraz rękodzieło ludowe),

     cykl spotkań „Café Zawodzie” angażujących Seniorów intelektualnie i edukacyjnie, według aktualnego  

      programu,

      cykl zajęć-warsztatów komputerowych o różnych poziomach zaawansowania, środy g. 10.00 i 13.00,

     koncerty muzyczne w zakresie różnorodnych nurtów i gatunków muzycznych,  według aktualnego  

      programu,

      Salony Muzyczne prof. Tadeusza Trzaskalika, według aktualnego programu,

      koncerty kameralne z cyklu „Operetka wieczorową porą”,  według aktualnego programu,

      wernisaże wystaw i wystawy organizowane w ramach cyklów „Kobieca Perspektywa”oraz „Imaginacje” 

      w Galerii na Piętrze, według aktualnego programu,

      „Dancing Zawodziański” – według aktualnego programu, odpłatność 30 zł.

10. Miejski Dom Kultury „Ligota”

ul. Franciszkańska 33, Katowice

www.mdkligota.pl

tel. 32 252 32 34

Propozycje Miejskiego Domu Kultury „Ligota”, z których mogą skorzystać Seniorzy:
      cykliczne wystawy malarstwa, rysunku lub fotografii różnych artystów,

      koncerty w ramach cyklu „Niedziela z muzyką” oraz Sceny Młodych Artystów,

      cykliczne spotkania z ludźmi literatury, sztuki i dziennikarstwa w ramach Koła Dziennikarsko-Literackiego 

      (poniedziałki g. 17.00) i Klubu Dyskusyjnego (ostatni poniedziałek miesiąca g. 18.00),

      comiesięczne spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia, drugi wtorek miesiąca g. 18.00,

    przedstawienia i spektakle w wykonaniu grup teatralnych z MDK „Ligota” oraz grane przez  

       profesjonalistów,

      imprezy plenerowe w Amfiteatrze w Parku Zadole (Święto Kwitnących Głogów, letni Piknik z Nauką 
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i Kulturą, koncerty zespołów muzycznych, orkiestr i występy zespołów tanecznych). Seniorzy mogą skorzystać 

także z różnych form zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz oferty zajęć ruchowych np. aerobiku. 

Seniorom proponowany jest udział w comiesięcznych spotkaniach Koła Miłośników 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 czy keyboardzie oraz zajęciach 

w ramach gimnastyki lub tańca  na przebudzenie.

11. Miejski Dom Kultury „Południe”

ul. T. Boya-Żeleńskiego 83, Katowice
www.mdkpoludnie.com
tel. 32 209 47 72

Filia nr 1 w Katowicach-Piotrowicach
ul. gen. Jankego 136, Katowice
tel. 32 205 92 81

Filia nr 2 w Katowicach-Murckach
ul. P. Kołodzieja 42, Katowice
tel. 32 353 68 16

Filia nr 3 w Katowicach-Zarzeczu
ul. P. Stellera 4, Katowice
tel. 32 202 97 67

Filia nr 4 w Katowicach-Podlesiu
ul. Sołtysia 25, Katowice
tel. 32 201 50 10
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Propozycje Filii nr 1:
      Zajęcia grupy malarzy intuicyjnych „Pocoidlakogo”. Grupa ma formułę otwartą, skupia osoby w różnym  

     wieku, pracujące na różnych poziomach i mające różne oczekiwania wobec malarstwa. Uczestnicy  

     przygotowują ekspozycje  zbiorowe, wystawy indywidualne, biorą  udział w corocznych plenerach  

     malarskich (m.in. w Pszczynie i Świerklańcu).  Trzon grupy stanowią kobiety. Wykłady z historii  

      i socjologii sztuki, prowadzone w grupie,  pozwalają na bardziej świadome poruszanie się w obszarach  

      współczesnej plastyki. Członkowie grupy wystawiają prace w wystawach indywidualnych, biorą udział  

      w konkursach sztuki nieprofesjonalnej, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Spotkania odbywają się w środy   

      g. 17.00 – 20.00.

     Grupa rękodzielnicza „Ażurek”. Spotkania członkiń grupy służą wymianie doświadczeń w zakresie  

    rozwijania rękodzielniczych zainteresowań. Przekazywane są również stare regionalne formy  

     rękodzielnicze, co służy zachowaniu tradycyjnych  wzorców tkanin i koronek z południa Katowic.  

     Organizowane są kiermasze świąteczne i wystawy rękodzieła. Spotkania odbywają się w środy 

       g. 10.00 – 13.00.

      Kurs Komputerowy dla Seniorów. Odpłatne 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.  Spotkania odbywają się w poniedziałki  g. 11.00-12.30, czwartki g. 13.00-14.30, piątki  

      g. 16.00-17.30.

      Klub Kolekcjonera. Spotkania dla pasjonatów numizmatyki i nie tylko. Porad dla kolekcjonerów udziela  

      prowadzący spotkania, lider grupy, wybitny numizmatyk i kolekcjoner staroci - Zdzisław Bogus. Spotkania  

      odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca  g. 17.00 – 20.00.

Propozycje Filii nr 2:
    Komputer dla Seniora. Odpłatne zajęcia wprowadzające uczestników do obsługi komputera 

      i podstawowych programów (Internet, edytor tekstu, poczta elektroniczna).
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    Gimnastyka dla osób starszych. Zajęcia gimnastyczne adresowane do osób z dolegliwościami aparatu  

     ruchowego, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa.

    Spotkania Grupy Wsparcia w MDK „Południe”. Spotkania integracyjne dla Seniorów przy współpracy  

    z MOPS Katowice. Zajęcia, wycieczki, klub dyskusyjny, imprezy integracyjne. Spotkania w czwartki 

     g. 9.00 – 12.00.

     Poradnictwo prawne dla Seniorów. Porady socjalne i prawne dla Seniorów w trudnej sytuacji materialnej. 

     Punkt działa we wtorki  g. 11.00 – 14.00.

     Wycieczki terenowe nordic walking. Oferta dla osób starszych, chcących aktywnie spędzić czas na świeżym 

     powietrzu. Wycieczki po najbliższej okolicy, w tym na teren parku murckowskiego oraz obszar rezerwatu  

     i lasu murckowskiego. Zajęcia przewidują fachową naukę prawidłowej techniki marszu nordic walking,  

      porady przy zakupie sprzętu.

Propozycje Filii nr 4:
     Klub Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu gromadząc miłośników  

     pieśni regionalnej. Spotkania prowadzi Pani Lidia Gielniewska wieloletnia członkini zespołu Podlesianki. 

     Uczestnicy poznają nowe pieśni, a także wykonują znane i popularne utwory ludowe. Często zapraszani są

     goście specjalni. Spotkania  w środy  g. 17.00-19.30.

Spotkania Grupy Wsparcia w MDK „Południe” odbywają się także w siedzibie głównej Domu Kultury przy 

ul. Boya-Żeleńskiego 83 w poniedziałki  g. 10.00 – 12.00.



39

NOTATKI

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................



Informator dla seniorów

40 Sport



41

PODLESIE:
        Ośrodek Sportowy „Podlesianka”   

        ul. Sołtysia 25,

        40-748 Katowice

- 50% zniżki na korzystanie 

z kortów tenisowych                 

LIGOTA
        ORW Zadole

        ul. Wczasowa 8, 40-694 Katowice, 

        tel. 32 252 12 89

- 50% zniżki na korzystanie z siłowni 

oraz kortów tenisowych

BRyNÓW           
       ORW „Rolna”  

        ul. Nasypowa 65

        40-551 Katowice

- 50% zniżki na korzystanie z siłowni 

oraz basenu    

ZAłęŻE
       ORW „Bugla”    

       ul. Żeliwna 26d

       40-599 Katowice

- 50% zniżki na korzystanie z basenu  

Sport

Oferta MOSiR Katowice skierowana do seniorów - 
uczestników programu  „Aktywni seniorzy”
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WEłNOWIEC - JÓZEFOWIEC
       Hala Sportowa Józefowska  

       ul. Józefowska 40, 40-144 Katowice

- 50% zniżki na korzystanie z siłowni      

       OS „Kolejarz”    

       ul. Alfreda 1, 40-152 Katowice - 50% zniżki na korzystanie z siłowni      

ZAWODZIE                                                                    
       OS „Słowian”   

       ul. 1 Maja 99, 40-235 Katowice

- 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów 

tenisowych

DąBRÓWKA MAłA
       OS „Hetman”    

       ul. Siwka 2, 40-306 Katowice                          
- 50% zniżki na korzystanie z siłowni oraz kortów 

tenisowych

SZOPIENICE
      OS „Szopienice”   

      ul. 11 Listopada 16, 40-387 Katowice

- 50% zniżki na korzystanie z siłowni 

JANÓW NIKISZOWIEC
      Lodowisko „Jantor”    

      ul. Nałkowskiej 11, 40-425 Katowice
- 50% zniżki na korzystanie z lodowiska
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Sport

Oferta MOSiR Katowice skierowana dla seniorów  
- uczestników programu  „Babcia, dziadek i ja  
w Katowicach”

ZAłęŻE:
       ORW „Bugla”   

       ul. Żeliwna 26d, 40-599 Katowice

  babcie i dziadkowie oraz  wnuczęta do lat 7  

włącznie - nieodpłatnie

      

  wnuczęta powyżej 7 lat -  cena biletu ulgowego          

BRyNÓW
        ORW „Rolna”   

ul. Nasypowa 65, 40-551 Katowice

  babcie i dziadkowie oraz  wnuczęta do lat 7  

włącznie - nieodpłatnie

      

  wnuczęta powyżej 7 lat -  cena biletu ulgowego     

JANÓW NIKISZOWIEC           
      Lodowisko „Jantor”    

      ul. Nałkowskiej 11, 40-425 Katowice

  babcie i dziadkowie oraz  wnuczęta do lat 7  

włącznie - nieodpłatnie

      

  wnuczęta powyżej 7 lat -  cena biletu ulgowego     
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Strefy Aktywności Rodzinnej

Parki

Ośrodki sportowe

  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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  Piotrowice (ul. Wojska Polskiego)

  Bogucice (ul. Wajdy)

  Zawodzie (ul. Marcinkowskiego)

  Park Giszowiec (Giszowiec)

  Park w Murckach (Murcki)

  Dolina Ślepiotki (Ligota-Panewniki)

  Zawodzie (ul. 1 Maja 99)

  Dąbrówka Mała (ul. Siwka 2)                         

  Szopienice (ul. 11 Listopada 16)

  Janów-Nikiszowiec (ul. Nałkowskiej 11)
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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

Mapa
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Informator dla seniorów
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katowice.eu
facebook.com/katowice.eu


