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MARZEC 2020

Bądźcie takimi,
jakimi chcecie być

i spełniajcie marzenia! 
Dzień Kobiet 2020

   9.03.2020

             17:00
             

PONIEDZIAŁEK
 
„O sole mio ”– koncert pieśni neapolitańskich                   
i duetów operetkowych z udziałem znakomitych 
artystów, ze szczególnym udziałem                       
Wiktora Jankowskiego – solisty Teatru         
Wielkiego we Lwowie 

  23.03.2020

             10:00
             

PONIEDZIAŁEK
 
„Bajkowy Poranek Filmowy”  – DKF „Gruba 
Film” zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na 
spotkanie z filmami dla najmłodszych!
Zapisy i informacje w biurze działu „Zawodzie”.

wstęp 2 zł / os.

12,26.03.2020

             17:15             

CZWARTKI

Maluszkowe muzykowanie – zajęcia 
muzyczne połączone z zabawą dla dzieci             
ok. 1-2 roku życia. Obowiązują zapisy.
                     

wstęp: 25 zł 
opiekun + dziecko

  25.03.2020

             17:00
            

ŚRODA 
 
„Kram z pomysłami” – kartki okolicznościowe  
metodą iris folding. Warsztaty rękodzielnicze                
dla dorosłych i młodzieży. Zapewniamy potrzebne 
materiały. Obowiązują zapisy.

wstęp: 10 zł / os.

wstęp: 50 zł / os.
25 zł z katowicką

kartą „Aktywny
Senior”

 27.03.2020

             17:00
           

PIĄTEK
 
„Dancing Zawodziański”. Niezapomniana 
zabawa przy znanych i lubianych hitach.              
W cenie biletu: zimna płyta, ciastko, serwis 
kawowy, zimne napoje.

wstęp: 20 zł / os.
10 zł z katowicką

kartą „Aktywny
Senior”

  15.03.2020

             16:00
             

NIEDZIELA
 
„U Pana Boga za piecem” – DKF „Gruba Film” 
zaprasza na pokaz filmu będącego klasyką          
polskiego kina.

wstęp wolny

  20.03.2020

             10:00
             

PIĄTEK
 
„Powitanie wiosny” – animacje dla dzieci 
zwieńczone barwnym korowodem i topieniem 
Marzanny w Rawie.

obowiązują zapisy

 17. 5.20190

              18:30
          

 
Wernisaż wystawy prac studentów         
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza                    
w Częstochowie oraz Wyższej Szkoły Technologii 
Informatycznych w Katowicach.

  21.03.2020

             17:00

SOBOTA
 
„W promieniach wiosny” – Koncert Zespołu 
Akordeonistów „Katowice-Kleofas”                     

oraz ŚLZŚ „Zawodzianki” pod kierownictwem 
artystycznym Stanisława Wodnickiego.

wstęp wolny

W marcu dla SENIORÓW:

 18.03.2020

             10:00
             

ŚRODA
 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
Spotkanie z dietetykiem, podsumowanie projektu.                                

. Wykłady i warsztaty  dla seniorów
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.

  4.03.2020

             10:00
             

ŚRODA
 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
Spotkanie ze strażakiem, pierwsza pomoc.                             

. Wykłady i warsztaty  dla seniorów
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.

  16.03.2020

             17:00
             

PONIEDZIAŁEK
 
Akcja segregacja, czyli jak prawidłowo 
segregować śmieci? Spotkanie edukacyjne                  
dla mieszkańców naszej dzielnicy, prowadzone          
przez Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Katowic”        
we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz    
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”       
(CAL Zawodzie) oraz Radą Jednostki Pomocniczej         
nr 3 Zawodzie.

wstęp wolny



W marcu dla SENIORÓW:
Warsztaty i spotkanie realizowane w ramach projektu „Działania kulturalne 
oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności 
lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”, 
finansowane z funduszy UE.

Sfilcowane Bogucice - Ozdobne kartki - quilling 
i scrapbooking oraz Ozdoby wielkanocne. Warsztaty 

rękodzieła dla seniorów,  godz. 17:00. 10 i 31 marca,
Wymagane zapisy!

wstęp: 10 zł/
opiekun + dziecko,
wymagane zapisy

   17.03.2020

               16:00  

WTOREK

Ciasto!Plasto! - zajęcia sensoplastyczne 
dla maluchów. Liczba miejsc ograniczona!

Rodzinne Warsztaty Plastyczne - Ozdoby wielkanocne 
- warsztaty twórczo-rozwojowe dla całych rodzin:  
 24 marca,  godz. 17:00. Wymagane zapisy!

wstęp: 50 zł/os.
25 zł/os. z kartą 

„Aktywny Senior”

   7.03.2020

               17:00        

SOBOTA

Dancing Bogucicki z okazji Dnia Kobiet - 
zabawa przy znanych i lubianych hitach! 
W cenie biletu: ciastko, serwis kawowy, zimne 
napoje, zimna płyta.

wstęp: 2 zł/os.
wymagane zapisy

   24.03.2020

               10:00        

WTOREK

Poranek Bajkowy dla Juniora - znane i lubiane 
polskie bajki dla najmłodszych.

Warsztaty fotograficzne dla wszystkich grup wiekowych. 

Kontynuacja warsztatów z lutego.  6, 13, 20, 27 marca,
godz. 17:30. Wymagane zapisy.

Cyfrowy Senior - kurs komputerowy dla seniorów, 

czwartki, godz. 12:00. Wymagane zapisy! 5, 12 marca,  

Bery i bojki w godce ślonskiej - spotkania z gwarą śląską.

Prowadzi Barbara Szmatloch. godz. 17:30.12 i 26 marca, 
Wstęp wolny!

Moja przygoda z Afryką - spotkanie z dr Anną Watołą, 
dr Anną Brosch i dr Tomaszem Hukiem  w ramach cyklu 
Klub Podróżnika - Spotkanie z Obieżyświatem. 

Wtorek, godz. 17:00. Wstęp wolny!3 marca, 

impreza zamknięta

   20.03.2020

               17:00        

PIĄTEK

V Gala Mistrzów Harcerstwa organizowana 
we współpracy z Chorągwią Śląską ZHP.

wstęp wolny,
rejestracja 

uczestników 

   21.03.2020

               10:00        

SOBOTA

Turniej Wiosenny w ramach V Grand Prix 
Miasta Katowice w szachach dla dzieci 
do lat 14. Rejestracja i regulamin na: 
www.chessarbiter.com

wstęp wolny

   23.03.2020

               10:00        

PONIEDZIAŁEK

 Wiosenne prezentacje - występy artystyczne 
dzieci z przedszkoli dzielnicy Bogucice. 

               Nie było nas, był las, nie będzie nas, 
będzie las - uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu plastycznego. 
Termin składania prac do 16 marca!
Wystawa pokonkursowa potrwa do 31 maja.

wstęp wolny

   30.03.2020

               10:00        

PONIEDZIAŁEK

Żywa Biblioteka - przyjdź, porozmawiaj, 
poznaj ciekawych ludzi i ich perspektywę!  

Warsztaty i spotkania  realizowane w ramach projektu „Bogucice - moje miejsce na ziemi. 
Program aktywności lokalnej. Etap 1.”, finansowanego z funduszy UE. 

„Bogucice - moje miejsce na ziemi”:

Warsztaty Breakdance & Hip Hop dla dzieci i młodzieży. 

Czwartki, godz.17:00. Wymagane zapisy!5, 12, 19, 26 marca,  

Integracyjne Warsztaty Kulinarne - Zdrowa Wielkanoc 
- wspólna nauka zdrowego gotowania dla całych rodzin!

 godz. 16:30. Wymagane zapisy!  19 marca,

Spotkanie z Krzysztofem Zanussim, uznanym reżyserem, 
pedagogiem i filozofem, w ramach cyklu Integracyjne spot-
kania ze znanymi ludźmi ze świata kultury, sztuki i nauki. 

Poniedziałek,  godz. 17:30. Wstęp wolny!9 marca,

Młynarski, Okudżawa, Cohen - moc słowa i muzyki. 
Z okazji Dnia Kobiet recital Jerzego Mamcarza (śpiew i gitara) 

i Roberta Obcowskiego (pianino). Piątek, godz. 18:00.6 marca, 
Wstęp wolny, obowiązują darmowe wejściówki.

wstęp wolny

Spotkanie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Nasze Osiedle Ścigały.

Z głową w chmurach, czyli Bogucice w górach
Festiwal Górski z dedykacją dla Jerzego Kukuczki

27-28 marca 2020

27 marca, piątek, 18:00
wernisaż wystawy fotograficznej „Na szczytach świata” 
prelekcja Cecylii Kukuczki 
spotkanie promujące książkę „Lhotse 89"
Kino na szczycie - projekcja filmu „Ostatnia góra” 

28 marca, sobota, 15:00
prelekcja Górska Mama - Małgorzata Jachacz – Łopata
pokaz sprzętu
warsztaty lawinoznawstwa
Niezdobyte szczyty Karkorum - prelekcja Bogusława 
Magrela o wyprawie PKA z okazji 100-lecia 
niepodległości Polski 
projekcja filmu z wejścia na Manaslu 
koncert zespołu Dom o Zielonych Progach  

Polski Klub Alpejski}

wstęp wolny

   5.03.2020

               11:00  

CZWARTEK

Poradź sobie z e-pitem - szkolenie dotyczące 
usługi Twój e-PIT dla mieszkańców dzielnicy.

   31.03.2020

               10:00        

WTOREK

Festiwal Dziecięcej Sztuki Teatralnej „Bojki po 
naszymu” - przegląd teatrów dziecięcych 
tworzących w gwarze śląskiej.

Impreza finansowana z środków budżetu Miasta Katowice w ramach Inicjatywy Lokalnej.


