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GALERIA KATOWICKA WSPIERA PROJEKT MIEJSKA DŻUNGLA
Ruszyła X edycja projektu Miejska Dżungla, mającego na celu zwrócenie uwagi na powszechny
problem zajmowania przez nieuprawnionych kierowców miejsc parkingowych, przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych. Program wsparła Galeria Katowicka – już w najbliższą sobotę, 9
grudnia, będą tu rozdawane ulotki informacyjne „Łam bariery, nie przepisy”. Organizatorem
akcji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Projekt Miejska Dżungla od wielu lat integruje środowisko osób niepełnosprawnych z
pełnosprawnymi mieszkańcami Katowic. Głównym celem X edycji jest unaocznienie kierowcom
problemu bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych, dedykowanych osobom
niepełnosprawnym. Program został doceniony przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego,
uzyskując tym samym dla miasta tytuł „Samorządu Równych Szans”.
Inicjatywę wsparła Galeria Katowicka. Już 9
grudnia, w godz. 11.00 – 13.00, na parkingu
centrum handlowego odbędzie się kampania
informacyjna, podczas której harcerze i młodzież
z katowickich szkół będą wręczali ulotki „Łam
bariery, nie przepisy” wszystkim kierowcom
nieuprawnionym do parkowania na miejscach
osób niepełnosprawnych. Nad prawidłowym
przebiegiem akcji patrolowej czuwać będą
funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji.
- Z największą przyjemnością wspieramy akcje, które mają na celu poprawę jakości życia osób
niepełnosprawnych w naszym mieście. Projekt Miejska Dżungla na stałe wpisał się w kalendarz
imprez miejskich, a inicjatywa Urzędu Miasta Katowice doceniana jest zarówno przez lokalne
organizacje pozarządowe, jak i instytucje ogólnopolskie. Liczmy, że takie akcje przyniosą oczekiwane
rezultaty i kierowcy będą parkować wyłącznie w miejscach dozwolonych, nie ograniczając
swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych – mówi Aleksander Poltier, Marketing Manager
Galerii Katowickiej.

www.galeriakatowicka.eu

****
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.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
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w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 mkw GLA w 24 centrach
handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie
nagradzane przez PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
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