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W Katowickiej dobre uczynki są zawsze w modzie!   

Szafa pęka w szwach? To znak, że czas na porządki! Katowicka, w ramach akcji „Ubrania 
Pełne Mocy” podsuwa gotowe, prospołeczne rozwiązanie dla piętrzącego się problemu i 
nagradza za okazane wsparcie. Inicjatywa rusza już w poniedziałek, 24 maja. Poprzedzi ją 
kiermasz Fundacji Ekologicznej Arka zorganizowany w Dniu Dobrych Uczynków na Placu 
przed Galerią. 

Założone tylko raz, zbyt małe, za duże, z metką lub bez. Brzmi znajomo? Zapewne tak! 
Katowicka znalazła sposób, jak bez wyrzutów sumienia pozbyć się zalegającej w szafie 
odzieży i nadać jej drugie życie, a przy okazji także zadbać o środowisko. Ubrania mają moc, 
dlatego też wspólnie z serwisem UbraniaDoOddania.pl Galeria zachęca do dzielenia się nimi - 
i tym samym pomocy potrzebującym.  

Jak włączyć się w przedsięwzięcie „Ubrania Pełne Mocy”? Wystarczy przygotować i 
dostarczyć wyselekcjonowaną odzież do Punktu Obsługi Akcji. Dla wszystkich wspierających 
przewidziano karty podarunkowe o wartości 50 zł za 10 kg ubrań (maksymalnie 3 
karty/osoba). Natomiast osobie, która w dniach 24-29 maja przekaże ich najwięcej, 
podarowany zostanie bon na 1000 zł do wykorzystania podczas indywidualnych konsultacji z 
Agatą Dominik, stylistką oraz autorką książki „Po drugiej stronie lustra”. To jednak nie 
wszystko! 1 zł z każdego przekazanego 1 kg odzieży wesprze tworzenie ekomuralu, 
oczyszczającego powietrze w mieście.  

- Galeria Katowicka jest miejscem, które od początku swojego istnienia bardzo mocno 
angażuje się w życie miasta. Tym razem chcemy wesprzeć naszych Klientów w podejmowaniu 
świadomych zakupowych wyborów, rozpropagować ideę „zero waste” i pokazać, jak drobne 
działania mogą realnie wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość – mówi Anna Szczerkowska, 
Marketing Manager Galerii Katowickiej. - My oczywiście ogromnie doceniamy wszelkie 
życzliwe gesty i z przyjemnością nagrodzimy klientów, którzy włączą się w nasze pomocowe 
działania – dodaje. 

Przedsięwzięcie „Ubrania Pełne Mocy” startuje w poniedziałek, 24 maja, i potrwa do soboty, 

29 maja. Stoisko akcji powstanie w pobliżu Mount Blanc, na poziomie 0. Będzie czynne w 

godz. 12:00-19:00. 

Kiermasz Fundacji Ekologicznej Arka na placu przed Galerią 

Serce potrzebującym zwierzętom, które same o pomoc nie poproszą, będzie można 
podarować 19 maja, w Dniu Dobrych Uczynków. Na placu przed Galerią odbędzie się 
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kiermasz Fundacji Ekologicznej Arka, „Dajemy rzeczom drugie życie. Ratujemy zwierzęta”. 
Jego uczestnicy będą mogli nabyć unikatowe perełki z drugiej ręki, m.in.: zabawki, książki, 
sprzęt sportowy czy puzzle oraz otrzymać w prezencie nasiona kwiatów. Dochód ze 
sprzedaży na kiermaszu zostanie przeznaczony na ratowanie zdrowia oraz życia zwierząt. W 
najbliższą środę na placu przy Katowickiej stanie także Mobilne Centrum Edukacji 
Ekologicznej, gdzie w reżimie sanitarnym funkcjonować będzie ogólnodostępna pracownia z 
grami i aplikacjami komputerowymi, zasilana energią ze słońca i wiatru. Będą też gigantyczne 
puzzle do układania, wielokąt edukacyjny o tematyce "zero waste" - 5 R, gry przestrzenne i 
mnóstwo innych bezpłatnych atrakcji. 

- Cieszymy się, że coraz popularniejsze staje się promowanie rozwiązań bezpiecznych dla 
Ziemi, możliwości ograniczenia generowania odpadów czy ich ponownego wykorzystania. 
Dlatego też z przyjemnością wspieramy przedsięwzięcia, których celem jest troska o 
środowisko oraz wsparcie jednych z najbardziej bezbronnych istot, jakimi są zwierzęta – 
mówi Anna Szczerkowska. 

Kiermasz „Dajemy rzeczom drugie życie. Ratujemy zwierzęta” odbędzie się 19 maja, od 
godziny 12:00 na Placu przed Galerią. Partnerami akcji są Galeria Katowicka oraz Miasto 
Katowice.  

Serdecznie zapraszamy! 

 

Szczegóły oraz regulamin akcji dostępne są na: www.galeriakatowicka.eu 

Dodatkowych informacji udziela: 

Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575 
Klaudyna Łagocka:klaudyna@openmedia.pl; Tel. +48 668 828 241 

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