
Programy i dzialania realizowane 

 przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta  w Katowicach 

Rada Seniorów Miasta Katowice  

 W mieście Katowice funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem 

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

I kadencja Rady dobiegła końca w październiku 2016r. Zachęcam, by interesować się jej 

pracami, a może dołączyć aktywnego liczącego 13 członków grona. 

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. 

Kawa za „złotówkę” dla seniorów 

 Zapraszamy katowickich seniorów do spędzenia czasu w miłej atmosferze przy 

filiżance kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę do: 

 Restauracja Kartofelnik w Katowicach przy ul. Mielęckiego 4, 

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

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

placówkach: 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, ul. 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. 

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 sali zabaw           

(„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 

 

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                                

ul. 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, ul. Al. Korfantego 84a 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Seniorów!  

Oferta dla seniorów w dzielnicach: 

PIOTROWICE: 

 Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Katowice, ul. Ks. Wilczewskiego 5 – “Dom 

SENIOR” - spotkania w miłej atmosferze, wzajemna pomoc koleżeńska, świetowanie 

rocznic, możliwość skorzystania z porad specjalistów z dziedziny medycyny                       

i rehabilitacji, telefon 509 540 654. 

ZAWODZIE: 

 Parafia Ewangelicko – Augsburska, Katowice, ul. Warszawska 18 (biuro)– zajęcia 

aktywizujące dla osób starszych m.in. zajęcia komputerowe, kawiarenka internetowa, 

spotkania przy kawie oraz wyjścia kulturalne i na obiekty sportowe, zajęcia artystycze 

i gimnastycze, Katowice, ul. Dudy Gracza 6, telefon  32 253 99 81 

STARA LIGOTA: 

 Klub Seniora, Katowice, ul. Hetmańska 1, telefon  32 205 45 14 

 Fundacja CAMBIO, Katowice, ul. Kzimierza Gołby 2a – spotkania muzyczno – 

taneczne dla seniorów, telefon 601 287 353 

PANEWNIKI: 

 Klub Seniora, Katowice, ul. Panewnicka 75, telefon  32 205 45 14 

OSIEDLE WITOSA: 

 Klub Seniora, Katowice, ul. Witosa 17, telefon  32 205 45 14 

KOSZUTKA: 

 Klub Seniora, Katowice, ul. Grażyńskiego 5, telefon  32 205 45 14 

WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC: 



 Klub Seniora, Katowice, Aleja Korfantego 84a, telefon  32 205 45 14 

ŚRÓDMIEŚCIE: 

 Centrum spotkań w centrum Katowic, stałe miejsce spotkań katowickich seniorów.             

W programie m.in. warsztaty florystyczne, gry planszowe, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, Katowice, ul. 3-go Maja 11, telefon  602 442 707 

 Katowicka Senioriada – edycja 2017, spotkania biesiadne, w ramach których 

spotkania z muzyką, wspólne śpiewanie, występy znanych artystów,                                

telefon 530 106 730 

ZAŁĘŻE: 

 Aktywny Senior w Śląskim Oddziale Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich                

w Warszwie, Pomoc Maltańska, oddział w Katowicach, spotkania dla seniorów                    

o tematyce: kurs pierwszej pomocy, kurs obsługi komputera, spotkania                                  

z psychologiem, prawnikiem, warszataty wizerunku i wiele innych, Katowice,                   

ul. Gliwicka 2/2, telefon 785 86 68 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA: 

 Aktywni Seniorzy w Katowicach – warsztaty literackie, szchowe oraz językowe, 

spotkania przy grach planszowych, telefon 535 530 235 

GISZOWIEC, NIKISZOWIEC-JANÓW: 

 Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF “Czarni” przy KWK “Wieczorek” - organizacja 

czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rekrealizcji ruchowej, warsztatach 

muzycznych oraz spotkaniach edukacyjnych o tematyce zdrowotnej,                              

telefon 609 464 308 


