
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... .... r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 
Seniorzy” za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”(Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. Poz. 5749).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji programu „Aktywni Seniorzy” za 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji programu:  

„Aktywni Seniorzy” za 2014 rok 

 

 

Program „Aktywni Seniorzy” realizowany jest na terenie miasta Katowice od 1 kwietnia 

2014r. Program ten został przyjęty uchwałą nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 

2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej: 

„Aktywni Seniorzy”.  

 

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zameldowane są w Katowicach. 

Koordynacją i realizacją programu na zlecenie Urzędu Miasta w Katowicach zajmowało się 

Stowarzyszenie „FAMI.LOCK”.  

Realizację programu rozpoczęto od dnia 1 kwietnia 2014r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia 

dwóch postępowań konkursowych mających na celu wyłonienie realizatora programu.  

Realizator programu został wyłoniony dopiero w drugim konkursie ofert. 

 

 Zakres świadczonych usług: 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Aktywni Seniorzy”, znajdującego się                     

w Katowicach przy ul. 3-go Maja 11, 

 

 rekrutacja seniorów do programu „Aktywni Seniorzy”, 

 

 przyjmowanie wniosków i wydawanie karty programu„Aktywni Seniorzy”, 

 

 prowadzenie strony internetowej programu „Aktywni Seniorzy” i jej systematyczna 

aktualizacja, 

 

 pozyskiwanie Partnerów programu „Aktywni Seniorzy” oraz przygotowywanie projektów 

porozumień określających zasady współpracy z partnerami programu, 

 

 udział w konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta                         

w   Katowicach o tematyce senioralnej 

 

 organizacja akcji promocyjnych dotyczących programu „Aktywni Seniorzy” w tym: 

opracowanie, zakup, dystrybucja materiałów reklamowych (karty programu, plakaty, ulotki, 

foldery, gadżety i inne) 

 

        Celem programu jest: 

 podniesienie aktywności i sprawności mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60 rok życia, 

poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku 

katowickich seniorów. 

 

           Program realizowany był w 2014 roku przez następujące instytucje: 

 samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice, bez względu na 

formę prawną, 

 

 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza na terenie miasta Katowice, bez 
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względu na rodzaj prowadzonej działalności, po zawarciu umowy – porozumienia z Urzędem 

Miasta w Katowicach 

 

 

W okresie od 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014 r. podjęte zostały następujące działania: 

    

 Liczba seniorów, którym wydano karty – 2907 

 Liczba zawartych porozumień – 80  

 Łączna liczba osób korzystających z oferowanych usług – 3285* 

 

*dane niepełne, nie wszyscy partnerzy prywatni przekazali informację o ilości osób, które skorzystały ze zniżek w 

ramach programu „Aktywni Seniorzy” 

W programie udział brało 14 jednostek miejskich 

 

L.p Nazwa Oferowana zniżka Adres 

1 
Miejski Dom Kultury 

„Koszutka” 

Instytucja prowadzi nieodpłatne  

zajęcia i imprezy dla Seniorów 

60+. 

Michała Grażyńskiego 47 

Katowice 

2 
Miejski Dom Kultury 

„Ligota” 

50% zniżki na zajęcia grupowe 

organizowane przez Instytucję. 

ul. Franciszkańska 33 

Katowice 

3 
Miejski Dom Kultury 

„Bogucice-Zawodzie” 

Zniżka w wysokości 50% zgodnie z 

założeniami programu 

 „Aktywni Seniorzy” 

ul. Markiefki 44a 

ul. Marcinkowskiego 13 

Katowice 

4 
Miejski Dom Kultury 

„Szopienice-Giszowiec” 

Zniżka w wysokości 50% zgodnie z 

założeniami programu  

„Aktywni Seniorzy” 

ul. Gen. J. Hallera 28 

Katowice 

5 
Miejski Dom Kultury 

„Południe” (Kostuchna) 

50% zniżki w opłatach za udział w 

zajęciach oraz imprezach 

organizowanych przez Instytucję. 

ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 

Katowice 

6 
Śląski Teatr Lalki i 

Aktora „Ateneum” 

50% zniżki na spektakle dla 

uczestników  programu 

 „Aktywni Seniorzy”. 

ul. św. Jana 10 

Katowice 

7 

Zespół Śpiewaków 

Miasta Katowice 

Camerata Silesia 

Imprezy organizowane przez 

Instytucję o statusie „dla 

mieszkańców Katowic” 

- wstęp bezpłatny. 

Plac Wolności 12 

Katowice 

8 
Muzeum Historii 

Katowic 

Instytucja zapewnia uczestnikom 

programu „Aktywni Seniorzy” 

zniżkę w wysokości 50% cen 

biletów. 

ul. Józefa Szafranka 9 

Katowice 

9 
Galeria Sztuki 

Współczesnej BWA 

Zniżka w ramach programu 

„Aktywni Seniorzy” w wysokości 

50% ceny biletu. 

Aleja Wojciecha Korfantego 

6 

Katowice 

10 

Instytucja Promocji 

i Upowszechniania 

Muzyki SILESIA 

Na wszystkie wydarzenia 

muzyczne organizowane przez 

Instytucję wstęp jest bezpłatny. 

Katowice, ul. 3 Maja 31a 

Katowice 

11 
Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Biblioteka nie pobiera opłat za 

korzystanie ze zbiorów, udział w 

imprezach kulturalnych i innych 

zajęciach. 

------------------------------ 
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12 

Instytucja Kultury – 

Katowice Miasto 

Ogrodów 

50% zniżki dla osób posiadających 

Kartę Aktywnego Seniora. 

Plac Sejmu Śląskiego 2 

Katowice 

13 MOSiR 
50% zniżki dla osób posiadających 

Kartę Seniora. 
----------------------------- 

14 
Centrum Kultury 

Katowice 

50% rabatu dla pierwszych 20 osób 

na zakup biletu wstępu na 

wszystkie imprezy biletowane, 

których organizatorem jest CKK. 

Plac Sejmu Śląskiego 2 

Katowice 

 

W programie udział brało 80 instytucji/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych. 

 

L.p Nazwa Oferowana zniżka Adres 

1 

Sanatorium Ustroń 

ośrodki Magnolia i 

Tulipan 

10% rabatu na pobyty sanatoryjne 

klasyczne  

i z kuracją ziołami. 

Ustroń ul. Szpitalna 15 

Ustroń ul. Szpitalna 21 

2 
COB FITNESS 

PREMIUM CLUB 

Basen / aqua aerobik  /  sauna 

fińska / kompleks SPA / sprzęt 

siłowy i cardio / Masaże -15% / 

Squash / Cena z Kartą Aktywny 

Senior: 100zł/ miesiąc 

ul. Wesoła 3 

Katowice 

3 
Hermes oraz ABC Knabel 

sp. j. 

Rabat na artykuły spożywcze i 

przemysłowe -5% (gotówka)  i     

-3%. (karta).  

ul. Zadole 24-26 

ul. Mościckiego 6 

Katowice 

4 
Szkoła języków obcych 

Empik School 

40% rabatu na kursy economy 

25% rabatu na kursy standard 

ul. 3 Maja 11 

Katowice 

5 Sklep BEZGLUTEK 

5% rabatu na produkty zdrowej 

żywności. 

 

ul. Teatralna 6/1 

Katowice 

6 Sklep Vita-Zoo 

- 3% rabatu na towary Firmy 

Vitapol, Dako-Art i żwir koci 

- 10% rabatu na zwierzęta i ryby 

- 5% rabatu na resztę towaru 

ul. Ordona 7/8 

Katowice 

7 Sklep ZWIERZAK 10% zniżki na cały asortyment 
ul. Karpacka 3 

Katowice 

8 
DROGERIA 

Agnieszka Pietruszka 
10% zniżki na cały asortyment 

ul. Ordona 7 

Katowice 

 

9 Zakład Optyczny OPTYK 

-20% na okulary w cenie od 75 do 

150 złotych. 

-15% na okulary w cenie od 150 

złotych wzwyż. 

ul. Plebiscytowa 30 

Katowice 

10 Akson Spółka Jawna 

- 5% rabatu na gotówkowe zakupy 

nieref. produktów. 

- 10% rabatu na wypożyczenie 

sprzętu medycznego. 

ul. Kolejowa 57 C 

ul. Panewnicka 43 

Katowice 
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11 
Gabinet weterynaryjny 

MEDIV 

- 10% na badanie ogólne 

zwierzęcia 

- 5% na zabiegi chirurgiczne. 

ul. Kurpiowska 1A 

Katowice 

12 

GABINET 

KOSMETYCZNY 

Barbara Tarabura 

- 10% na pedicure leczniczy 

- 10% zabiegi oczyszczania 

twarzy. 

ul. Podhalańska 16 

Katowice 

13 
Zakład Optyczny 

Gabriela Kaźmierska 
- 20% na szkła korekcyjne / na 

oprawy/  na całe okulary. 

ul. Gen. Jankego 94 

ul. Ziołowa 69 

Katowice 

 

14 Sieć Aptek Magiczna 

Rabat na leki pełnopłatne, leki 

OTC, suplementy diety, 

kosmetyki, inny asortyment 

dostępny w aptece. 

ul. Ściegiennego 94 

ul. Gen. Le Ronda 6 

Katowice 

15 
MAHMANN 

salon mebli na wymiar 

- 8% rabatu na szafy przesuwne 

– 5% rabatu na meble na wymiar. 

- 20% rabatu na sprzęt AGD, przy 

zakupie mebli kuchennych. 

ul. Katowicka 5 

Katowice 

16 
Gabinet kosmetyczny 

Cud Natury 

- 20% rabatu na manicure z 

malowaniem / hennę brwi i rzęs 

- 10% rabatu na zabiegi twarz / 

zabiegi spa (peeling, maska, 

parafina) 

ul. Hoppego 4 

Katowice 

 

17 Księgarnia POLANGLO - 15 % rabatu na cały asortyment 
ul. Warszawska 10 

Katowice 

18 Salon Fryzjerski Prestiż 

-  10 % rabatu na strzyżenie 

damskie i męskie i pozostałe 

usługi. 5  % rabatu na 

niechirurgiczne uzupełnianie 

włosów. 

ul. 3 Maja 40 

Katowice 

19 CLARINS beauty studio 

15% rabatu, zabieg na twarz / 

ciało  / manicure, pedicure / hennę 

brwi i rzęs. 

ul. Andrzeja 25/1 

Katowice 

20 
Gabinet Kosmetyczny 

Ewa Kabała-Zawisza 
10 % rabatu na wszystkie zabiegi 

ul. Katowicka 39 

ul. Modrzewiowa 32 

Katowice 

21 
Punkt Gastronomiczny 

obiady domowe 

10 % rabatu na obiadowy 

abonament miesięczny.  25 % na 

obiady jednorazowe. 

ul. Katowicka 54 

Katowice 

22 

Przychodnia 

Weterynaryjna 

lek. wet. Krzysztof Szyma 

5% rabatu na usługi 

weterynaryjne, na towary 

zoologiczne. 

ul. Ordona 7 

Katowice 

23 Kino Planet Cinema 

- seanse pn.- pt.   do godz. 13:00  - 

 13 zł 

seanse pn.-pt.  po godz. 13:00    

15 zł 

ul. Uniwersytecka 13 

Katowice 

24 KOFEINA Bistro -20% rabatu na kawy i ciasta. 
ul. 3 Maja 13 

Katowice 
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25 

Salon Fryzjerski Akademii 

Berendowicz & 

Kublin 

- 20% rabatu na wszystkie usługi. 
ul. Wawelska 3 

Katowice 

26 
Zakład Fotograficzny 

FOTO-MAG 

- 10% rabatu na usługi 

świadczone w zakładzie. 

ul. Pocztowa 12-14 

Katowice 

27 

Biuro Usług 

Turystycznych 

i Rehabilitacyjnych 

„ALF” 

- 10% rabatu na wszystkie własne 

imprezy. 
 

28 

Stacja Kontroli Pojazdów 

SERIOUS SERVICE 

Warsztat Diagnostyczny 

AKCJA – sprawdzanie hamulców 

i amortyzatorów pojazdów do 3,5 

tony za 1 zł. 

ul. Ściegiennego 7 

Katowice 

29 
Textile House 

sklepy w Katowicach 

- 10% zniżki na towary 

sprzedawane w sklepach Textile 

House Poland w pierwszych 

dwóch tygodniach Nowej 

Kolekcji.  

ul. Francuska 13 

ul. Chorzowska 9 

Katowice 

30 Pizzeria-Pub PICCOLO 

- 10 % dodatkowego rabatu ( do 

funkcjonujących już rabatów) na 

każdą pizzę. 

ul .Katowicka 38 

Katowice 

31 Taxi Rondo Katowice 
10 % rabatu na wszystkie 

przewozy. 
------------------------ 

32 Kawiarnia EUROPA - 50% rabatu na kawę z mlekiem 
ul. Mickiewicza 8 

Katowice 

33 
Galeria Amadeus 

Barbara Kubicka 

5% dodatkowego rabatu do 

obowiązujących promocji. 10% 

rabatu na pozostałe wyroby. 

ul. Staromiejska 9 

ul. Mickiewicza 4 

Katowice 

34 
Studio Fryzur 

Wojtek Wajda 

20%  rabatu na strzyżenie z 

modelowaniem. 15% rabatu na 

pielęgnację włosów. 

ul. Andrzeja 21 

Katowice 

35 Restauracja DekaSmak 
10 % rabatu na cały asortyment od 

poniedziałku do soboty. 

Silesia City Center 

Katowice 

36 

Pracownia Grawersko-

Złotnicza Marcin 

Kurczok 

10% rabatu na sprzedaż i usługi. 
ul. Młyńska 5 

Katowice 

37 Restauracja Thai-Express 20 % rabatu na cały asortyment. 
ul. Pocztowa 10 

Katowice 

38 Restauracja Kryształowa 

10% rabatu na cały rachunek lub 

do każdego deseru zamówionego 

w restauracji – kawa lub herbata 

GRATIS. 

ul. Warszawska 5 

Katowice 

39 Sklep Lux But 

- 10% na cały asortyment w 

sklepie Lux But – Outlet. 

- 20% w salonie z bielizną 

Triumph (pierwsze piętro – 

Altus). 

ul. Dyrekcyjna 10 

ul. Uniwersytecka 13 

Katowice 

40 
Kraina Komputerów 

Anna Górska 

25% na usługi serwisu, naprawy 

laptopów, czyszczenie, usuwanie 

wirusów itp.  5% rabatu na zakup 

całego asortymentu w sklepie 

komputerowym. 

ul. Wrocławska 7 

Katowice 

41 
Filmowy Klub Seniora 

kina Rialto 

ulgowe bilety w cenie 6 złotych 

do Filmowego Klubu Seniora w 

kinie Rialto. 

ul. Św. Jana 24 

Katowice 
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42 
Centrum Fitness 

MONOPOL 

Wejście jednorazowe 25 złotych / 

karnet miesięczny 130 zł lub 200 

zł (bez limitu czas.) / karnet 

trzymiesięczny 300 zł lub 500 zł 

(bez limitu czas.). 

ul. Dyrekcyjna 2 

Katowice 

43 Świat Firan - 10 % rabatu na cały asortyment. 

ul. Staromiejska 7 

C.H. AGATA 

Katowice 

44 Studio Florystyczne Pasja - 10 % rabatu na cały asortyment. 
ul. Korfantego 44b 

Katowice 

45 
F.H.U Sowex i Adam 

Marzycki 

30 % rabatu na usługi strzyżenie. 

10% rabatu na  pozostałe usługi. 

ul. 3 Maja 23 lokal 4 

ul. Stawowa 11/4 (Iip) 

Katowice 

46 ZOZ Przychodnia Kamed 

Zestaw zabiegów reh. –20% 

Akupunktura i akupresura – 20% 

Termoterapia – 20-% 

Wizyta lekarska – 20% 

Bad. Ultrasonograficzne – 10% 

Bad. Diagnostyczne – 10-% 

ul. Bocheńskiego 38 A 

Katowice 

47 ZOZ Epione  

Rabat  na artykuły pełnopłatne w 

aptekach Dobrusia.  

 

- 20% na usługi komercyjne w 

Centrum Diagnostyki Obrazowej,  

 

- 20 na usługi komercyjne w 

gabinetach rehabilitacyjnych. 

 

Przychodnia nr 1  

EPIONE - Panewniki 

ul. Kijowska 71 
tel: (32) 206 40 68  

 

Przychodnia nr 2  

EPIONE - Ligota 

ul. Piotrowicka 68  

tel: (32) 204 64 70 

 

Przychodnia nr 3  

EPIONE -  Oś. Tysiąclecia  

ul. Zawiszy Czarnego 7a  

tel: (32) 254 52 71  

 

Przychodnia nr 4  

EPIONE – Janów  

ul. Szopienicka 59  

tel: (32) 255 70 35  
 

Katowice 

48 
Pracownia Plastyczna 

Akcent 

20% zniżki na zajęcia z zakresu: 

plastyka, ceramika, rysunek, 

malarstwo.  

ul . Sienna 9 

Katowice 
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49 Natura Art 

- 10% zniżki na usługi 

gastronomiczne w lokalu „Klub 

Natura”  ul. Mielęckiego 4 

- 3% rabatu w sklepie 

internetowym 

www.sklepnaturaart.pl 

Spółdzielnia Socjalna Mastvita 

ul. Mielęckiego 10/3 

40-013 Katowice 

 

50 

Górnośląski Oddział 

PTTK – BIURO 

PODRÓŻY 

- 10 % rabatu na wycieczki 

organizowane przez  Górnośląski 

Oddział PTTK Katowice na 

wycieczki organizowane od 

14.08.2014 do 31.12.2014 

ul. Rynek 13 

Katowice 

51 
Kwiaciarnia „NEO” 

– Paulina Antoniuk 
- 20% rabatu na bukiety 

- 10% rabatu na kwiaty cięte 

 

Budynek „Haperowiec” 

ul. Sokolska 33 

Katowice 

52 
Salon Fryzjerski „Tina” – 

Teresa Schädler 

- 20 % rabatu na strzyżenie 

damskie i męskie 

- 20 % rabatu na trwała ondulację 

i koloryzację (farba) 

- 20 % rabatu na pedicure w 

salonie „Tina” 

Ul. St. Batorego 4  

Katowice 

53 BetaMed S.A. 

Elektroterapia  -20% 

Ultradźwięki -20% 

Laseroterapia -20% 

Magnetoterapia -20% 

Terapia uciskowa -17% 

Masaż częściowy -50% 

Masaż całościowy -50% 

Terapia manualna -34% 

Światłolecznictwo -20% 

Platformy -34% 

ul. Racławicka 20a 

41-506 Chorzów 
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54 

Alpha Iuris  

– Kancelaria Adwokacka 

 

Rabat na poziomie o 80% niższym 

niż obowiązujący 

taryfikator Kancelarii w zakresie 

honorarium w odniesieniu do 

każdej jednostkowej 

porady prawnej. Udzielany przez 

Kancelarię rabat dotyczy 

honorarium w zakresie 

udzielanych ustnych porad 

prawnych. W związku z 

powyższym koszt udzielenia 

jednej porady wynosi 30,00 zł 

netto – 36,90 zł brutto. 

ul. Pośpiecha 7-9 lokal nr 311 

– w biurowcu Katowickich 

Zakładów Chemii Gospodarczej 

„Pollena-Savona” 

(naprzeciwko Urzędu Pracy w 

Katowicach). 

55 
Zakład Optyczny 

Bogdan Sobota 
10% rabatu na nowe okulary ul. Chopina 2 

Katowice 

56 

Zakład optyczny 

OPTYKUS s.c. 

K.J.G.Błażejewski 

- 10% na zakup okularów ul. Mickiewicza 18 

Katowice 

57 

BONA Pracownia 

Krawiecka Sukien 

Ślubnych i Wizytowych 

- 5% rabatu na usługi krawieckie 

w pracowni BONA 
ul. Mickiewicza 12 

Katowice 

58 Sklep „Bielizna” - 5 % rabatu na cały asortyment ul. Wojewódzka 5 

Katowice 

59 
ZOZ Centrum Medyczne 

Graniczna 

- wizyty lekarskie u lekarzy 

specjalistów – 20% 

- usługi rehabilitacyjne – 20% 

- masaże – 20% 

- kinesiology tapping – 20% 

-fizjoterapia w leczeniu 

nietrzymania moczu – 20% 

-konsultacje kwalifikujące do 

laserowych zabiegów w 

nietrzymaniu moczu – 20% 

-USG /wszystkie/– 20% 

 

ul. Graniczna 45 

Katowice 

60 
Centrum Medyczne 

SYNEXUS 

- bezpłatne badania 

profilaktyczne. 

Badania obejmują obszary: 

- Kardiologia (dla osób ze 

zdiagnozowanym problemem 

kardiologicznym) 

- Osteoporoza (dla kobiet) 

- Astma 

- Cukrzyca 

ul. Konckiego 3 

Katowice 

61 
Centrum Mobilności – 

Skutery dla Seniorów 

- 5 % na zakup skutera 

elektrycznego lub pojazdu 

elektrycznego dla Seniora 

- przy wpłacie na konto darmowy 

transport skutera 

14-200 Iława 

ul. 1-go Maja 7d 
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- darmowa lekcja jazdy 

62 
TEATR BEZ SCENY 

Andrzeja Dopierały 

- 15 złotych zniżki dla biletu  za 

40 złotych. 

- 10 złotych zniżki dla biletu za 30 

złotych. 

- 5 złotych zniżki dla biletu za 20 

złotych. 

ul. 3 Maja 11 

Katowice 

63 Świat Pozytywek 

- 15 % na wszystkie pozytywki. 

- 50 % na grawer do pozytywki. 

- ozdobne pakowanie gratis dla 

zakupów powyżej 100 złotych. 

ul. Słowackiego 16 

Katowice 

64 

Szkolenie psów w 

Centrum Kynologicznym 

CANID 

- 10 % rabatu na zajęcia dla 

seniorów - opiekunów psów. 
ul. Ondraszka 12 

Katowice 

65 
Gabinet Rehabilitacji 

Przemysław Paduch 

zniżka 10 zł. na zajęcia grup. ( 

5 zajęć- 60 zł. zamiast 70 zł.) 

- zniżka 5 zł. na zajęcia ind. 

(masaż + ćwiczenia ind.- 30 zł. 

zamiast 35 zł.) 

-masaż kręgosłupa -  15 zł. 

ul. Wrocławska 46 

Katowice 

66 

Biuro Podróży 

BESKIDVISION  

– Sylwia Rusin 

- 10 % rabatu na każdą wycieczkę 

organizowaną w projekcie 

AKTYWNY SENIOR 

ul. Witosa 10   (wejście od ul. 

Węglowej 10) 

34-300 Żywiec 

67 
ŚWIAT ZDROWIA 

 – sklep zielarski 

- 7% rabatu na cały asortyment do 

31 grudnia 2014 

- 5% rabatu na cały asortyment, 

artykuły i usługi od 01.01.2015 

ul. Teatralna 2  

Katowice 

68 Biuro Podróży DIGITUR 
- 15 % rabatu na organizowane 

imprezy. 

ul. 1 Maja 21  

43-300 Bielsko-Biała  

69 
Restauracja „STARE I 

NOWE” 

- 10 % rabatu na organizację 

przyjęć okolicznościowych 

- z Kartą Seniora, zwolnienie z 

opłat za wynajem sali bankietowej 

( normalnie 350 zł. za dzień lub 

80 zł. za godzinę). 

ul. Chorzowska 7b 

Katowice 

70 
Sklep zoologiczno – 

wędkarski „ZEBRA” 

- 7 % rabatu  na cały asortyment 

sklepu „Zebra” w Katowicach  

(rabat nie łączy się z innymi 

promocjami). 

ul. Piastów 8/11 

Katowice 
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71 
Uzdrowisko Kraków 

Swoszowice 

- 10%  rabatu na pobyty w 

Uzdrowisku Kraków Swoszowice 

Sp. z o.o. (rabat nie łączy się z 

innymi rabatami i promocjami, 

klient wybiera dla siebie 

najkorzystniejszą ofertę) 

ul. Kąpielowa 70,  

30-698 Kraków 

72 
Gabinet Kosmetyczny 

Małgorzata Brożek 

Pielęgnacja twarzy i zabieg z 

maską algową dobraną do rodzaju 

skóry w cenie 99,00 zł 

dla posiadacza Karty Seniora 

(pełny koszt 120 zł). 

Przy zabiegu manicure i pedicure 

parafina na dłonie gratis. 

ul Chopina 7 

40-093 Katowice 

73 

Filharmonia Śląska im. 

Henryka Mikołaja 

Góreckiego 

- 35% zniżki na koncerty 

repertuarowe – po wcześniej 

dokonanej rezerwacji za 

wyjątkiem: koncertów 

sylwestrowych (29 i 30 grudnia 

2014r), koncertu inauguracyjnego 

sezon 2014/2015 (19.09.2014), 

koncertu Jubileuszu 70- lecia 

Filharmonii Śląskiej 

(22.05.2015r.), cyklu 

koncertowego „Filharmonia 

Konesera”.  

Ponadto oferujemy cykl 

koncertów rodzinnych pt.: „Młoda 

Filharmonia” i „Akademia 

Muzycznego Smaku”, które 

zostały objęte odrębnym, 

promocyjnym cennikiem biletów 

w ramach „Biletu rodzinnego” w 

preferencyjnych cenach: 15 zł dla 

osoby dorosłej, 6 zł dla dziecka 

oraz 1 złoty dla dziecka poniżej 6-

tego roku życia 

ul. Sokolska 2,  

40-084 Katowice 

74 

EMC – Szpital 

Geriatryczny im. Jana 

Pawła II w Katowicach 

- 10% rabatu na ofertę usług 

komercyjnych szpitala 

geriatrycznego w Katowicach, 

badania laboratoryjne (pakiety), 

diagnostykę RTG, USG, 

kardiologiczną, czynności 

zabiegowe, konsultacje 

specjalistyczne, zabiegi 

rehabilitacyjne, szczepienia, 

komercyjne pobyty szpitalne. 

ul. Morawa 31 

Katowice 

75 

BRANDvital  

– sklepy medyczne 

wypożyczalnie sprzętu 

medycznego 

- 10 % zniżki na cały asortyment 

nierefundowany 

– darmowe badanie słuchu, 

najtańsze aparaty słuchowe (600 

zł) i baterie do aparatów  

(1 złoty 20 groszy) 

– bezpłatna diagnostyka stóp 

specjalnym skanerem 

– wynajem sprzętu 

rehabilitacyjnego najtaniej na 

ul. Kędzierzyńska 17,  

41-902 Bytom 
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rynku medycznym 

– punkt konsultacyjny dla 

diabetyków. Darmowe 

glukometry. 

76 

Ośrodek Rehabilitacyjny 

„Leśna Polana” 

 – Ustronie Morskie 

- 5 zniżki na pobyty zamieszczone 

na stronie www. 

 

- 10% zniżki na zabiegi 

wykupione na miejscu w Ośrodku. 

– fakt posiadania Karty i zniżek, 

należy zgłosić podczas rezerwacji 

telefonicznej. 

 

– zniżki nie dotyczą ofert  

Last Minute i Promocyjnych. 

Ośrodek Rehabilitacyjny Leśna 

Polana 

ul. Wojska Polskiego 28 

78-111 Ustronie Morskie 

77 

Ośrodek Wypoczynkowy 

„Amadeusz”  

Krynica-Zdrój 

 

Po sezonie 

(kwiecień oraz od 1.10-20.12.15) 

Cena standardowa ze śniadaniem 

– 90zł /osoba/doba.  Cena po 

obniżce :80zł osoba/doba 

 

Cena standardowa ze śniadaniem i 

obiadokolacją-115zł Cena po 

obniżce: 103zł osoba/doba 

 

Sezon letni (od 06.05-1.10.15) 

 

Cena standardowa ze śn.- 100zł 

Cena po obniżce:90zł osoba/doba 

 

Cena standardowa ze śn. i 

obiadokolacją-125zł Cena po 

obniżce: 113złosoba/doba 

 

 

(Sezon zimowy Boże Narodzenie, 

Sylwester, Wielkanoc, Ferie) 

Cena standardowa ze śn.-130zł 

Cena po obniżce:120zl os./doba 

 

Cena standardowa ze śn. i 

obiadokolacją- 150zł. Cena po 

obniżce: 130złosoba/doba 

OŚRODEK 

WYPOCZYNKOWY 

AMADEUSZ 

 

ul. Piłsudskiego 34 

Krynica Zdrój, 33-380 
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78 

Zakłady Kosmetyczne i 

Fryzjerskie „MariRoza” 

 

I Salon „MariRoza” na ulicy 

Zamkowej 11  

– rabat 20% na wszystkie usługi 

fryzjerskie i kosmetyczne, oraz 

zakup kosmetyków. 

II Gabinet Kosmetyczny 

„MariRoza” przy ul. Wojciecha 5 

– rabat 10% na wszystkie usługi 

kosmetyczne specjalizacja 

podologiczna, zakup kosmetyków 

specjalistycznych dot. problemów 

stóp. 

III Salon  ul Karliczka 9 

– rabat 20% na wszystkie usługi 

fryzjerskie i kosmetyczne, oraz 

zakup kosmetyków, które są w 

sprzedaży. 

ul. Zamkowa  11 

czynne PN-PT  

8:00 do 20:00 

SB 8:00 do 15:00 

ul. Wojciecha  5 

czynne PN -PT  

9:00 do 16:00 

SB 9:00 do 13:00 

ul. Karliczka 9 

czynne PN-PT  

7:00 do 21:00 

SB 7:00 do 15:00 

 

Katowice 

 

79 
Zillmann Tea&Coffee  

na Nikiszowcu 

- 30% rabatu na wszystkie kawy, 

– 10% rabatu na organizację 

przyjęć okolicznościowych. 

 plac Wyzwolenia 3,  

40-423 Katowice 

80 PUB PIZZERIA „IGNIS” 

- rabat 20% na zestawy obiadowe, 

– rabat 15% na kawę z deserem, 

- rabat 15% na pizzę. 

 

ul. Wawelska 1 

Katowice 

 

 

W ramach realizacji programu prowadzona była strona internetowa programu www.aktywni-

seniorzy.info  na której na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące działań podejmowanych 

w ramach realizacji programu m.in. na temat procedury ubiegania się o wydanie kart programu, jego 

oferty. 

 

W miesięczniku „Nasze Katowice” ukazywała się informacja na temat programu, jego oferty, 

zaproszeń kolejnych partnerów (podmiotów publicznych/prywatnych przedsiębiorców/klubów 

sportowych/organizacji pozarządowych) do udziału w programie.  
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Skutki finansowe dla budżetu miasta Katowice* 
 

Ubytki dochodów: 8 194,25 zł (z tytułu udziału miejskich jednostek kultury i sportu w realizacji 

programu).  

 
Dotacja Miasta Katowice dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie FAMI.LOCK, z siedzibą                

w Katowicach przy ul. Podhalańskiej 14/6 -  20 000,00 zł oraz dotacja w formie tzw. „małego granta” 

w wysokości 2 500,00 zł. 

Łącznie koszty realizacji programu w 2014 roku wyniosły 30 694,25 zł. 
 

 

*powyższe skutki finansowe dla budżetu miasta Katowice obliczone zostały na podstawie danych 

przekazanych przez: miejskie jednostki kultury i sportu biorące udział w 2014 r.  

 

 

    

Program stał się ważnym elementem polityki społecznej w mieście Katowice.   Z dnia na dzień do 

programu przyłączają się nowi partnerzy oraz  kolejni seniorzy otrzymują karty programu. 
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Uzasadnienie
Przedstawienie Radzie Miasta Katowice sprawozdania z realizacji programu: „Aktywni Seniorzy”

wynika z § 4 Uchwały nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. Poz. 5749).

W ramach realizacji programu w okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 podejmowano
działania polegające na promowaniu programu wśród katowickich seniorów, wydawaniu kart programu,
pozyskiwaniu nowych partnerów do programu.
Szczegółowy opis działań podejmowanych w 2014 roku wraz z danymi liczbowymi zawarty jest

w załączniku do niniejszej uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2014 rok.

Id: 67BD7E18-2B96-413F-8408-9137C8A0E37F. Projekt Strona 1




