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GALERIA KATOWICKA SOLIDARNA Z CHORYMI NA MÓZGOWE PORAŻENIE
DZIECIĘCE
6 października Galeria Katowicka podświetli się na zielono. Kolor ten jest symbolem
nadziei oraz solidarności z chorymi na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Tym sposobem
centrum handlowe dołączy się do akcji #17milionów fundacji „Kolorowy świat”. Zielone
budynki w całym kraju mają na celu zwrócić uwagę na problemy chorujących na MDP.
Październik jest miesiącem dedykowanym chorobie MPD. 6 października obchodzimy
Światowy Dzień Chorych na Mózgowe Porażenie Dziecięce, dlatego w ten dzień Galeria
Katowicka podświetli swoje ściany na zielono – kolor solidarności z chorymi. Tym sposobem
chciałaby zwrócić uwagę na problemy i potrzeby chorych.
MPD to zaburzenia neurologiczne wynikające z trwałego uszkodzenia mózgu. Słaba
koordynacja ruchowa, sztywność mięśni oraz problemy z połykaniem i mówieniem to główne
dolegliwości, z którymi niepełnosprawni muszą zmagać się każdego dnia. Samodzielne
poruszanie się możliwe jest tylko dzięki wózkowi inwalidzkiemu i kulom w połączeniu z ciągłą
rehabilitacją. Mózgowe porażenie występuje u około 2 na 1000 urodzonych dzieci. Problem
dotyczy ponad 17 milionów osób na całym świecie.

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Kontakt do Rzecznika Prasowego Galerii Katowickiej:
Dawid Prymas: dprymas@goldenrocket.pl; Tel. +48 883 222 500
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