
 

 

W ramach Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych – zapraszamy na piątek 20 września. 
Wtedy to od godz. 10:00 do 18:00 na ulicy Staromiejskiej i Mielęckiego znajdziemy „miasteczko 
organizacji pozarządowych”. Swoje stoiska wystawi kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji. W 
„miasteczku” będzie można nie tylko porozmawiać z przedstawicielami organizacji, podpisać 
petycje czy zgłosić się na wolontariat. Organizatorzy planują warsztaty, konkursy, gry miejskie i 
koncerty. 

Więcej informacji i program wydarzenia: www.katowicengo.pl  

Organizatorzy: Urząd Miasta Katowice, Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno-Sportowej, 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST. Patroni medialni: Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, Radio eM 

Stowarzyszenie KORCZAK zaprasza od 10.00 do 18.00 

na warsztaty RecyclingArt oraz występy na scenie 

 

11.30-12.00 ZUMBA SHOW 

MAGDALENA DYLU Ś  

Instruktor Rekreacji Ruchowej Fitness-nowoczesne formy gimnastyki AWF oraz IFFA 
aerobic&step licencja B w Katowicach. Instruktor Zumba basic B. Fitness i taniec to jej pasja a od 
niedawna praca i sposób na życie, o czym sami się możecie przekonać. Zajęcia prowadzi w clubach 
fitness tj. Silesian-gym w Chorzowie , Centrum tańca i fitness Sosnowiec oraz Zajęcia na własną 
rękę w MDK Katowice Giszowiec i MDK Katowice Koszutka. 

REGLA MARIA HERNANDEZ MADEJ  

Rodowita Kubanka, absolwentka szkoły sportowej EIDE Cero Pelado, ukończyła kurs 
folklorystyczny tańców kubańsko-afrykańskich w szkole ballet folklorico w Camaguey. 
W Narodowym Stowarzyszeniu Sztuk Scenicznych „DanzArenas” w Varadero, uczyła się różnych 
tańców pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Od 2009 roku mieszka i pracuje w Polsce, zajęcia 
prowadzi w szkołach tańca i clubach fitness tj. Nova Szkoła Tańca Katowice, Multifitness Club 
w Chorzowie, Activ Fit Bytom ,Forma w Mikołowie oraz w Żarkach ,Zawierciu i Dąbrowie 
Górniczej. 
 
12.00-12.30 zespół FAVORI 
 Zespół wokalny nauczycieli I Zespołu Szkół Integracyjnych "FAVORI". Zespół w swoim 
repertuarze posiada kolędy, pieśni sakralne, patriotyczne, oraz muzykę klasyczną i rozrywkową. 
Uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne oraz organizowane poza placówką. Wraz z 
zespołem "FAVORI" w partiach solowych występują uzdolnieni uczniowie Zespołu Szkół 
Integracyjnych. Od 2009 zespół na stałe współpracuje dyrygentem i akompaniatorem Opery 
Śląskiej. Śpiewający nauczyciele nagrali płytę z kolędami. 

 


