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Informacja prasowa 

Styczeń 2021 

 

Galeria Katowicka na różowo wspiera Pink Lips Project  

W styczniu niewątpliwie najmodniejszym kolorem jest róż. Wie o tym doskonale Galeria 

Katowicka i po raz kolejny dołącza do Pink Lips Project. Na znak poparcia akcji 

podświetlona zostanie fasada obiektu. Tematyczna iluminacja pojawi się w dniach 18-24 

stycznia. Będzie ona przypominała o kluczowej roli profilaktyki oraz skali zachorowań na 

raka szyjki macicy.  

Już dziś rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, a wraz z nim 

wyjątkowa akcja edukacyjna, Pink Lips Project. Jej zadaniem jest budowanie świadomości na 

temat choroby i zachęcanie do podejmowania działań prewencyjnych, umożliwiających 

szybkie wykrycie zmian oraz zwiększających szansę na pełny powrót do zdrowia. Aktualnie 

niechlubne statystki wskazują, że tylko w naszym kraju ta podstępna choroba dotyka około 

3 000 kobiet i każdego dnia jest ona przyczyną śmierci aż 5 z nich. Na całym świecie 

zdiagnozowanych jest niemal 1,5 miliona przypadków. 

W 2020 roku z tym niezwykle ważnym przekazem organizatorom oraz partnerom wydarzenia  

udało się dotrzeć łącznie do setek tysięcy rodaków. Akcję propagowały również indywidualne 

osoby, malując usta na różowo i udostępniając zdjęcia na swoich social mediach. Poprzednią 

edycję wspierała też m.in. Galeria Katowicka, która w tym roku znów chętnie włączyła się w 

projekt. 

- Galeria Katowicka od zawsze stara się być blisko katowiczan oraz wspierać wartościowe i 

ważne inicjatywy. Dlatego też ponownie zaangażowaliśmy się w Pink Lips Project. 

Tegoroczna odsłona przedsięwzięcia jest szczególna, ze względu na panującą pandemię 

COVID-19, która od dłuższego czasu pozostaje tematem numer jeden na arenie 

międzynarodowej. Inicjatywa IFMSA-Poland to świetny sposób, by zwrócić uwagę na 

istnienie innego, bardzo istotnego problemu, jakim jest wciąż wysoka zachorowalność na 

raka szyjki macicy – mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

Mamy nadzieję, że za sprawą strategicznej lokalizacji naszego obiektu, towarzysząca akcji 

idea wybrzmi jeszcze mocniej - dodaje. 

Fasada Katowickiej będzie podświetlona na różowo przez cały tydzień, w dniach 18-24 

stycznia. Organizatorem akcji Pink Lips Project jest Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny IFMSA-Poland. 
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Dodatkowych informacji udziela: 

Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575 
Klaudyna Łagocka: klaudyna@openmedia.pl; Tel. +48 600 148 078 

 
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
 

 
 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m

2 
i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 

handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro 
RTV AGD, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – 
najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. 
Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem 
autobusowym komunikacji miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 
 
Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala 
Lumpur, założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, 
inwestujący również w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny 
jest Savills Investment Management z siedzibą w Londynie.   
 
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 
handlowych w Polsce i we Francji. 
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