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Trudny rok pełen wyzwań
To był rok pełen wyzwań dla nas 
wszystkich, w tym także dla zespołu 
Areny Gliwice. Zmieniające się przez 
pandemię realia wymagały doskona-
łej współpracy, kreatywności i dużego 
zaangażowania, by utrzymać wartość 
miejsca, które dopiero co zaczęło silnie 
zaznaczać swoją pozycję na eventowej 
mapie Polski.

P oczątek roku 2020 był 
dla Areny Gliwice wręcz 
wymarzony. Ilości wy-

darzeń, jakie zaplanowane zo-
stały na kolejne miesiące, nie 
powstydziłaby się żadna z hal 
nie tylko w kraju ale i wiele za-
granicznych. Już w pierwszych 
dniach stycznia gościły w Gliwi-
cach legendy polskiego futbolu 
(turniej Amber Cup), a Mała 
Arena zaroiła się kolorami wi-
dowiska Musicalowa Księga Ba-
jek. Kolejne tygodnie upływały 
pod znakiem dużych wydarzeń, 
tym koncertu muzyki filmowej, 
występu Jamesa Blunta, a przede 
wszystkim fenomenalnego, ko-
szykarskiego widowiska jakie 
20 lutego gościło na Dużej Are-
nie. Z kibicowską frekwencją, 
której polski basket jeszcze nie 
widział. Na występ w Arenie 
Gliwice czekały już kolejne 
gwiazdy muzyki i sportu, ale 
przyszedł marzec.

Mobilizacja zespołu

Marzec zmienił wiele. Podobnie 
jak we wszystkich dziedzinach 
życia, pandemia koronawiru-
sa i związane z nią obostrzenia 
zmieniły całkowicie rytm życia 
Areny Gliwice. Znalazła się ona 
w gronie podmiotów branży even-
towej, które z dnia na dzień straciły 

jakąkolwiek możliwość generowania 
przychodów. To był czas wielkiego 
wyzwania szczególnie dla zespołu 
Areny, który zmuszony był zbudować 
nową formułę działania i przetrwać 
te najtrudniejsze miesiące.

Dzięki wysiłkowi wszystkich 
pracowników możliwe było przy-
stosowanie się do nowych oko-
liczności, a także wypracowanie 
pomysłów ciekawych na tyle, że 
zainteresowanie aktywnościami 
proponowanymi w gliwickiej hali 
nie spadło. Pierwszym i natural-
nym w nowej rzeczywistości stało 
się przeniesienie działalności do 
strefy wirtualnej. Służył temu pro-
jekt Arena Online, realizowany 
w studiu zbudowanym w holu C. 
Kilkanaście godzin programu re-
alizowanego przez wiosenno-let-
nie miesiące, zgromadziło przed 
ekranami ponad 16 mln widzów. 
Hitem stały się drugie urodziny 
Areny Gliwice także transmito-
wane przez internet w formule 
dwudniowego święta muzyki, 
sportu a nawet dobrej kuchni. 
Wydaje się, że Arena Online na 
stałe wpisała się w schemat dzia-
łań Areny Gliwice i do tej pory 
jest z sukcesem kontynuowana.

Drugim ważnym, nowym ele-
mentem programu działań zespo-
łu stała się Summer Arena. Letnia 
miejscówka, która przez całe wa-

kacje przyciągała na tereny przyle-
głe do hali miłośników aktywności 
fizycznej, dobrej muzyki, kuchni 
i ciekawych form spędzania wolne-
go czasu. Dzięki Summer Arenie, 
przestrzeń otaczająca obiekt ożyła 
i stała się ważnym punktem odwie-
dzin gliwiczan, którzy przybywali 
tu całymi rodzinami.

Ważny biznes

Istotne okazało się utrzymanie 
ważnych partnerstw bizneso-
wych, co było możliwe także 
dzięki szybkiemu wprowadzeniu 
nowych produktów hybrydowych. 
W oparciu o nie wiele podmio-
tów zdecydowało się kontynuować 
współpracę z Areną Gliwice or-
ganizując wirtualne spotkania, 
konferencje a nawet gale. 

Operator hali zadbał również 
o rozwój stałych partnerstw, 

rozwijających stałą ofertę Areny. 
Przykładem jest tutaj wprowadze-
nie do części pomieszczeń studia 
tańca 3arte, które rozwinęło swoją 
działalność już pod szyldem 3arte 
Arena Gliwice, prowadząc stałe 
zajęcia od września. 

Wreszcie deserem kulinarnym 
tegorocznych działań Areny Gli-
wice stał się projekt SzamArena, 
który ruszył w grudniu. Doświad-
czenie w gastronomii (Arena to 
jedyna hala w Polsce, która sama 
ją prowadzi) przekuwane jest wła-
śnie w ofertę przekąsek na wynos, 
które mogą zamawiać w zasadzie 
wszyscy mieszkańcy. Tym samym 
„imprezowy smak” Areny Gliwi-
ce można dzisiaj poczuć także we 
własnym domu. 

Co ważne, mimo trudnego 
czasu zespół Areny nie za-
pominał o innych potrzebu-

jących wsparcia organizując 
szereg akcji charytatywnych 
szczególnie widocznych przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Aktywne wsparcie otrzymali 
wówczas m.in. organizatorzy 
regionalnej Szlachetnej Paczki 
czy Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach. Dla podopiecznych Pieczy 
pracownicy Areny przygoto-
wali nawet własnoręcznie pa-
kowane paczki.

Podsumowując, rok 2020 
był dla Areny Gliwice czasem 
ogromnych wyzwań i wielkie-
go wysiłku, który z pewno-
ścią zaprocentuje w kolejnych 
miesiącach. Miejmy nadzieję, 
że ponownie pełnych wielkich 
wydarzeń, do jakich goście gli-
wickiej hali zdążyli się już przy-
zwyczaić.
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Zespół Areny Gliwice pakuje paczki dla podopiecznych Centrum Pieczy Zastępczej

NAJLEPSZY OBIEKT SPORTOWY W POLSCE

Arena Gliwice została najlepszym obiektem sportowym w Polsce. Wyróżnienie przyznane zostało 
podczas 16. edycji rozdania Nagród Biznesu Sportowego za rok 2019 pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Sportu. Gliwicka hala znalazła się w zacnym gronie m.in. z Robertem Lewandowskim 
czy TAURON Speedway Euro Championship, zwycięzców w innych z kategorii.

Liczby Areny

31 
miesięcy działa Arena Gliwice 

550 000 
osób gościło na wydarzeniach organizowanych przez 

Arenę Gliwice

373 
wydarzenia zorganizowane zostały w Arenie Gliwice od 

początku jej istnienia

16 000 000 
osób obejrzało programy Arena Online przygotowane 

przez Arenę Gliwice w 2020 roku

10 000 
gości uczestniczyło w aktywnościach zorganizowanych 

podczas projektu Arena Summer w 2020 roku
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KULTURALNO-ROZRYWKOWY ROK 2020 W PIGUŁCE

Z rekordem i obostrzeniami
R ok 2020 zapowiadał 

się dla Areny Gliwice 
niezwykle obiecująco. 

Kalendarz wydarzeń, zapeł-
niony po brzegi zarówno 
spektakularnymi koncer-
tami o randze międzyna-
rodowej, jak i mniejszymi 
inicjaty wami loka lnymi, 
mocno uległ zmianie w wy-
niku pandemii.

Doskonały początek 
roku

Musicalowa Księga Bajek, 
Koncert Muzyki Filmowej 
Hansa Zimmera, Ryboma-
nia, Roztańczone Walentyn-
ki, koncert Jamesa Blunta to 
wydarzenia, które w pierw-
szych miesiącach nowego 
roku niema l co t ydzień 
przyciągały gości z całego 
Śląska i ościennych woje-
wództw, a nawet z drugiego 
końca Polski.

Ustanowiono nowy re-
kord – w meczu koszyków-
ki Polska-Izrael w Arenie 
Gliwice wzięło udział 12 
043 kibiców! Pomimo en-
tuzjast ycznego doping u 
fanów Biało-Czerwonym 
nie udało się wygrać, jed-
nak wydarzenie to poka-
zało, że w Gliwicach drze-
mie koszykarski potencjał, 
a sport ten, wbrew pozorom, 
może wzbudzać tak ogrom-
ne emocje jak piłka nożna 
czy siatkówka.

Wydarzenia (nie)
pandemiczne

Pozbawienie z dnia na 
dzień możliwości normalne-
go funkcjonowania nie jest 
łatwe, ale nie musi oznaczać 
zaprzestania działalności. 
Tą ścieżką podążała Arena 
Gliwice aż do czasu zwol-
nienia lockdownu i części 
obostrzeń. Między innymi 

w aktywny sposób wykorzy-
stując media społecznościowe. 
Akcja Arena To Ludzie miała 
na celu przedstawić „ludzką” 
twarz obiektu, który nie jest 
tylko betonową konstrukcją 
bez duszy, a zgranym zespołem 
osób, dla którego intensyw-

ne warunki pracy nie stano-
wią problemu.

- Arena Gl iw ice to ludzie . 
Gr upa wspa n ia ł ych lud z i , 
k tórzy zdec ydowa l i  się  pod-
jąć  tego c iek awego i  t r ud-
nego zada nia ,  aby spraw ić , 
ż e  A rena  s t a n ie  s ię  jed ną 

z  w i z y tówe k  G l iw ic  or a z 
Śląska .  Ten rok zapow iada ł 
się  w y jąt kowo, a le  n iestet y 
wsz yst ko się  zmieni ło.  Jed-
na k d zięk i  w ysi ł kow i pra-
cow ni ków w t y m roku uda-
ło się  ba rd zo w iele  – mów i 
Marcin Herra ,  prezes spół k i 

Arena Operator,  zarządzają-
cej  Areną Gl iw ice .

Mimo niesprzyjającej sytu-
acji, dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i wielu godzinom 
starań, rozmów, negocjacji 
z organizatorami wydarzeń, 
udało się znaleźć nowe daty 
dla większości planowanych 
w Arenie Gliwice imprez. 

Wyczekiwany powrót 
dużych wydarzeń

Zespół Areny w ykorzy-
stał także okres letni. Dzięki 
zniesieniu najbardziej restryk-
cy jnych obostrzeń pande-
micznych, przy zachowaniu 
wszystkich środków bezpie-
czeństwa, mogła się wów-
czas odbyć część wydarzeń. 
W związku z tym, Runmag-
gedon, jako pierwsza po pię-
ciu miesiącach zamknięcia 
impreza na dużą skalę, był 
jeszcze bardziej wyjątkowy niż 
zwykle. Ze względu na to, że 
nie mogli w niej wziąć udział 
kibice, bieg był na żywo trans-
mitowany z drona.

Doświadczenia wcześniej-
szych miesięcy sprawiły, że gdy 
przyszedł czas na Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Juniorów 
we wspinaczce na gliwickiej 
Chw yciarni, po raz kolejny 
postawiono na w ydarzenie 
hybr ydowe – ograniczona 
ilość kibiców mogła oglądać 
mistrzostwa, a pozostali dzięki 
wsparciu firmy Shadok Audio-
-Visual mogli zobaczyć profe-
sjonalną transmisję. 

Wiele działo się w Gliwi-
cach we wrześniu, który prócz 
powrotu do szkoły, na krótką 
chwilę dał powrót kulturalne-
mu życiu miasta. Armia Fight 
Night 8, Targi Trends4Kids, 
Miniaturowa Polska - świat 
wokół kolei, pozwoliły ponow-
nie gościć ograniczoną liczbę 
publiczności w obiekcie.

NAJBARDZIEJ ROZTAŃCZONE MIEJSCE W GLIWICACH

Miejsce tańca 3arte

Kursy z różnych stylów 
tanecznych i na różnych 

poziomach zaawansowania, 
fantastyczni instruktorzy, 
niepowtarzalna atmosfera 
– tak w skrócie można opisać 
to co, od jesieni dzieje się od 
jesieni w części pomieszczeń 
Areny GliwiceWe wrześniu 
Arena rozpczęła współpracę 
ze studiem tańca 3arte, które 
przeniosło się z dotychczasowej 
siedziby w Centrum Handlo-
wym przy alei J. Nowaka-Je-
ziorańskiego do gliwickiej hali, 
zamieniając ją w najbardziej 
roztańczone miejsce w mieście. 
Nowa lokalizacja szkoły wiąże 

się nie tylko z komfortowymi wa-
runkami do tańca – przestrzenne 
sale w Arenie Gliwice pozwalają 
przeprowadzać zajęcia z większą 
dbałością o zachowanie dystansu 
społecznego. 

Wszystkie kursy taneczne 
prowadzone są na najw yż-
szym poziome, a jak twierdzi 
małżeństwo właścicieli – Ju-
styna i Piotr Lerscy – taniec 
potrafi uzależnić! 3arte to ich 
wspólne dzieło. - Razem udało 
nam się osiągnąć mistrzowską 
klasę taneczną. Teraz uczymy 
innych, bo działamy zgodnie 
z ideą „nie zaprowadzimy ni-
kogo tam, gdzie sami nie byli-

śmy” – mówi Justyna Lerska, 
właścicielka, a równocześnie 
instruktorka 3arte.

Wybór jest spory, od bardziej 
klasycznych i „spokojnych” opcji 
jak taniec towarzyski i użytko-
wy, przez salsę, bachatę, zumbę, 
dance hall, jazz, hip hop, a nawet 
kilka oryginalnych propozycji jak 
be a woman czy high heels – a to 
tylko część proponowanych za-
jęć. Brak osoby towarzyszącej 
nie stanowi kłopotu. Część za-
jęć prowadzona jest w opcji solo. 
Najlepiej przekonać się samemu 
i wypróbować kilka lekcji tanecz-
nych – pierwsze zajęcia próbne są 
bezpłatne. Warto spróbować!

Trybuny podczas meczu eliminacyjnego polskich koszykarzy do Eurobasketu 2021 zapełniły się w całości

Zajęcia organizowane w 3arte Arena Gliwice to sposób na „życie” obiek-
tu w każdym dniu tygodnia
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Publiczność dopisała także podczas koncertu muzyki filmowej Hansa Zimmera
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Arena Online – najlepsza 
rozrywka w sieci
Rok, który zapo-
wiadał się wyjąt-
kowo korzystnie 
i miał uczynić 
Gliwice kultural-
no-rozrywkową 
wizytówką Śląska, 
niemal z dnia na 
dzień wywrócił 
rynek eventów 
do góry nogami. 
Sposobem na 
efektywne dzia-
łanie stał się pro-
jekt Arena Online, 
w który aktywnie 
włączył się cały 
zespół gliwic-
kiej hali.

W sytuacji, w której 
imprezy masowe 
zostały zawieszone, 

Arena Gliwice postawiła sobie 
jeszcze ambitniejsze zadanie 
– stworzyć dla odbiorców nową 
formę rozrywki. Zespół po-
szerzył swoją ofertę o długo 
planowany projekt transmisji 
rozrywki za pomocą mediów 
społecznościowych, ponieważ 
od początku swojego funkcjo-
nowania, Arena deklarowała 
chęć tworzenia zróżnicowanej 
oferty dla szerokiej publicz-
ności.

W rytmie online

To było kilka naprawdę cieka-
wych miesięcy. Do współpracy 
zaproszono szereg instytucji 
kulturalnych, partnerów spo-
łecznych, lokalnych gwiazd 
sportu, osobowości medialnych, 
animatorów dla dzieci, mi-
strzów kuchni. W programach 
Areny Online pojawili się m. in. 
Karo Glazer, Jarek Bieniecki, 
Jarosław Janiszewski czy Jacek 
Jędrzejak. 

- Na potrzeby akcji zaaranżo-
wana została przestrzeń jednej 
z naszych reprezentacyjnych 
sal - pojawiła się scena, pro-
fesjonalny sprzęt oświetlenio-

wy oraz nagłośnieniowy dla 
najwyższej jakości transmisji 
online. Wszystko to we współ-
pracy z naszym partnerem 
Shadok AV. Wszystko po to, 
aby nasi widzowie poczuli się 
jak u nas na miejscu, w Arenie 
Gliwice – mówi Konrad Kozioł, 
dyrektor sprzedaży i marketin-
gu Areny Gliwice.

Ciekawostką jest, że pro-
gramy prowadzili pracownicy 
Areny Gliwice, którzy niemal 
z dnia na dzień musieli od-
naleźć się w zupełnie nowych 
rolach. W szczytowym mo-
mencie ramówka Areny Onli-
ne zawierała aż 16 programów 
tygodniowo! 

Owocna współpraca

Jak na halę widowisko-sportową 
przystało, mocno skupiono się 
na części muzycznej Areny On-
line. Arena Gliwice nawiązała 
współpracę z wytwórnią Kayax. 
Przez ponad dwa miesiące, co 
środę, w Arenie odbywały się 
koncerty młodych talentów, 
które w najbliższych latach mają 
szansę podbić krajowy rynek, 
m.in.: Meg Krzemień czy zespół 
Caville. Z kolei, co piątek do stu-
dia zapraszano lokalne zespoły 
jak Kasia Skiba i Ja, Kobiety na 
walizkach, Skorup i Muchaviolin, 
wspierając w ten sposób okolicz-
ny rynek muzyczny.

Drugie urodziny, 
dwudniowy program
Drugie urodziny, czyli dwa dni 
świętowania, a dokładniej mó-
wiąc: oglądania. Również w for-
mule internetowej Arena Gliwice 
obchodziła swoje drugie urodziny 
– i to z ponad 70-tysięczną widow-
nią!

Pierwszy dzień urodzin był 
ukłonem w stronę regionu, 
w którym jest wielu miłośników 
śląskich tradycji. Marek Szołtysek, 
Remigiusz Rączka i Mirek Szołty-
sek „pogodali” i „powarzyli” i po-
śpiewali, przygotowując widzów 
na jeszcze większą ilość atrakcji 
drugiego dnia urodzin Areny Gli-
wice. O odpowiedni poziom roz-
bawienia dbał Mariusz Kałamaga, 
najmłodszych zabawiał kolektyw 
teatralny Lufcik na korbkę, mistrz 
kuchni Julien Secher dzielił się 
znakomitymi przepisami, a zespół 
Rat Kru zadbał o spektakularne 
zakończenie. Impreza miała rów-
nież wymiar charytatywny – pod-
czas urodzin zbierano środki dla 
gliwickiej fundacji Qlavi.

Teatr na ekranie 

W grudniu Arena Online z tele-
wizji zamieniła się w teatr. Dzięki 
studio nagrań w Arenie odbyło 
się kilkanaście transmisji, czyli 
cykl warsztatów i spektakli onli-
ne realizowanym przez fundację 
W to mi graj. „Daj przykład” to 
nowatorski program komplekso-
wych warsztatów artystycznych 
i społecznych dla dzieci i młodzie-
ży, uzupełniony prezentacjami ar-
tystycznymi.

Paradoksalnie, dzięki nowemu 
wyzwaniu, jakim było przeniesie-
nie dużej części działalności do 

GALE I JUBILEUSZE W TELEWIZYJNYM STUDIU 

Nowy wymiar biznesu 

S tudio Areny Online oka-
zało się wielkim poten-

cjałem dla biznesu, umożli-
wiając organizację wydarzeń 
w formule hybrydowej. Dzię-
ki doświadczeniu, które ze-
spół zdobył przy realizacji 
programów na żywo oraz 
wsparciu firmy Shadok Au-
dio Visual, Arena zyskała 
ogromny atut: zamiast od-
woływać lub przekładać za-
planowane spotkania, mogła 
zaoferować partnerom bizne-
sowym alternatywną opcję, 
gwarantującą uczestnikom 
możliwość bezpiecznego 
udziału z zacisza własnych 
domów. 

W ten sposób odbyły się 
między innymi dwie gale: 

XXVI Gala Regionalnej Izby 
P r z e m y s ł ow o -H a n d l ow e j 
w Gliwicach i gala rozdania 
nagród w konkursie Innowator 
Śląska 2020 organizowanego 
przez Górnośląską Agencję 
Przedsiębiorczości i Rozwoju. 
Obie uroczystości odbyły się 
w pełnym reżimie sanitarnym 
i były transmitowane za pomo-
cą mediów społecznościowych. 

Również konferencje prze-
niosły się do świata wirtualne-
go. Wśród tych zrealizowanych 
w tym roku w Arenie Gliwice 
znalazły się przedsięwzięcia 
zakrojone na szeroką skalę, 
takie jak Konferencja infra-
BIM 2020 Expo V4, największe 
wydarzenie BIM Europy Środ-
kowej. W tegorocznym kalen-

darzu biznesowym znalazły 
się również takie wydarzenia 
jak seria webinarów Trendy 
Energetyczne GLOBEnergia 
czy konferencja organizowa-
na przez Martę Golbik, poseł 
na Sejm RP i przewodniczącą 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Zdrowia Psychicznego Dzieci 
i Młodzieży, poświęcona za-
gadnieniu rosnącej liczby sa-
mobójstw wśród młodego po-
kolenia.

Choć przeniesienie wyda-
rzeń biznesowych do sieci było 
bezpośrednią odpowiedzią 
na ograniczenia wynikające 
z pandemii, taka forma orga-
nizacji wydarzeń otworzyła 
przed obiektem nowe możli-
wości rozwoju.

4

Cykl letnich koncertów Areny Online to był hit sezonu – tutaj występ zespołu Coffee Experiment.

Nowa formuła sprawdziła się także przy organizacji wydarzeń bizneso-
wych np. gal takich, jak Innowator Śląska organizowany przez GAPR.
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AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE

Summer Arena – letni szał
Lato w mieście nie 
musi być nudne. 
Z takim hasłem 
Arena Gliwice pod-
jęła się stworzenia 
wakacyjnej strefy 
rozrywki wokół 
obiektu – Sum-
mer Areny.

W wakacje, gdy dzieci 
mają wolne, a z nie-
ba leje się żar, cho-

dzi o to by ciekawie i w fajny, 
aktywny sposób spędzić czas 
z bliskimi i przyjaciółmi. Przy 
Arenie, na placu głównym od 
strony Parku Chrobrego zorga-
nizowano jedno miejsce, w któ-
rym zebrano różnego rodzaju 
atrakcje. 

Sport to zdrowie
Postawiono na ruch, ak-

tywność i integrację. Co jak 
nie piasek, słońce i dobra 

zabawa kojarzy się z wakacja-
mi? Dlatego pod Areną stanęło 
boisko do siatkówki plażowej - 
Brzmi prosto i nieskomplikowa-
nie, ale jednak było to dla ekipy 

technicznej nie lada wyzwanie 
- mówi Zdzisław Wiśniewski, 
dyrektor techniczny Areny Gli-
wic. - Do przygotowania boiska 
zużyliśmy 168 ton piasku i 250 

worków jako wzmocnienie do-
okoła, jednak włożony wysiłek 
był tego warty, ponieważ roz-
grywki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem – dodaje.

Pod Areną rozegrano tak-
że mecze st reetba l lu, u l icz-
ne j  o d m i a ny  ko s z y ków k i . 
Była okazja by zagrać w bad-
mintona ora z wziąć ud zia ł 
w l icznych zajęciach f itnes-
su – od ćw iczeń na zdrow y 
kręgosłup, pi latesu i jogi, po 
lekcje tańca, czy ekstremal-
ny f itness na trampolinach.

Liczy się wypoczynek!
Nic tak nie sprzyja waka-

cyjnemu relaksowi jak dobra 
muzyka ,  dodat kowo grana 
na świeżym powietrzu. Wie-
czorne karaoke, koncerty na 
żywo albo impreza z didżejem 
– w każdy weekend zbierała się 
spora grupa odwiedzających, 
by korzystać z uroków lata, 
wygodnie rozłożyć się na le-
żakach, a przy okazji zjeść coś 
pysznego i skosztować różnych 
smaków i specjałów kuchni 
poszczególnych krajów, dzięki 
współpracy Areny z lokalnymi 
food truckami.

Summer Arena udowodniła, 
że nie trzeba wyjeżdżać daleko, 
żeby w pełni korzystać z uroków 
lata. 

IMPREZOWE PRZEKĄSKI

Skosztuj SzamAreny

2020 był dla Areny Gliwice 
pod wieloma względami 

czasem nowych pomysłów. 
Właśnie w takim duchu pod 
koniec roku powstała SzamA-
rena – pierwsza w Gliwicach 
marka gastronomiczna dark 
kitchen, która dostarcza je-
dzenie na kameralne domowe 
imprezy. 

Choć ten koncept może się 
na pierwszy rzut oka wydawać 
całkowicie oderwany od dzia-
łalności hali widowiskowo-
-sportowej, w przypadku Are-
ny Gliwice nie jest to do końca 
trafny osąd: gliwicki obiekt 
jako jedyny w Polsce ma wła-
sną obsługę gastronomiczną 
i od samego początku działal-
ności serwuje odwiedzającym 
go gościom wysokiej jakości 
jedzenie. 

W menu znalazły się im-
prezowe klasyki: pizza, bur-

gery, zapiekanki i hot-dogi, które 
można zamówić w boxach po 6 
sztuk, idealnych na nieformal-
ne spotkanie z przyjaciółmi. 
Wszystkie potrawy są przygoto-
wywane na miejscu przez ekipę 
Areny. Dostawy realizowane są 
w piątki i soboty w godzinach 15-
23, czyli w najgorętszym okresie 
na rynku gastronomii na wynos, 
gdy czas oczekiwania na zamó-
wienie często wynosi nawet dwie 
godziny. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom klientów, SzamArena 
realizuje swoje dowozy w ciągu 
zaledwie 30 minut. Zamówienia 
można składać przez stronę Are-
ny Gliwice lub na Pyszne.pl.

SzamArena dopiero buduje 
swoją markę na bardzo konku-
rencyjnym rynku, ale w ciągu 
pierwszego miesiąca działalności 
koncept ten spotkał się ze spo-
rym zainteresowaniem ze strony 
gliwiczan. 

IDEALNE WARUNKI DO WSPINACZKI

Chwyciarnia mistrzowska
A rena Gliwice to 555 tys 

m3 do wykorzystania 
w niemal dowolny sposób. 
Przestrzeń obiektu jest tak 
ogromna, że kryje w sobie 
dodatkową atrakcję w postaci 
18-metrowa ściany wspinacz-
kowej – Chwyciarni. Jej walory 
docenili w tym roku najlepsi 
zawodnicy Polski.

Częścią Chwyciarni jest in-
teraktywna ściana dla dzieci 
od 8 lat i dorosłych wyposa-
żona w automaty do asekura-
cji, która idealnie nada się na 
pierwszą wizytę. Chwyciarnia 
jest wyposażona także w mini 
ścianę dla najmłodszych, 
która zabezpieczona jest bar-
dzo grubym materacem. Na 
miejscu można wypożyczyć 
niezbędny sprzęt oraz przejść 
podstawowe szkolenia z za-
kresu bezpiecznej asekuracji. 
To oznacza, że każdy może 
przyjść – wystarczą chęci i za-
pał oraz wygodny strój.

A to nie wszystko. Ściana 
wspinaczkowa Chwyciarnia 
Arena Gliwice spełni ocze-
kiwania nawet najbardziej 
wymagających wspinaczy. 
Obiekt posiada odpowiednie 
warunki do przeprowadzania 
zawodów wspinaczkowych 
we wszystkich trzech olim-
pijskich konkurencjach wspi-
naczki sportowej: wspinaniu 
na czas, na prowadzenie i bo-
ulderingu.

Z a s łowa m i s toją  fa k t y 
– Chwyciarnia w sierpniu była 
gospod a rz em M ist rz ost wa 
Polski we wspinaczce zarów-
no Seniorów, jak i Juniorów. 
Z okazji tych pierwszych, gli-
wicki obiekt odwiedzili naj-
lepsi zawodnicy w kraju, noto-
wani w światowym rankingu 
IFSC (International Federa-

tion of Sport Climbing), m.in. 
Aleksandra Mirosław i Mar-
cin Dzieński.

Zatem nie pozostaje nic in-
nego niż skorzystać z idealnych 
warunków do uprawiania tego 
sportu jakie są dostępne w gli-
wickiej Chwyciarni i na własną 
rękę przekonać się, że wspinacz-
ka da się lubić.

Ćwiczenia na świeżym powietrzu okazały się w lecie doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu

Szybko, smacznie i niedrogo – taka idea przyświeca SzamArenie.

Gliwicka Chwyciarnia szybko stała się ważnym ośrodkiem nie tylko 
polskiej wspinaczki.
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Spokoju, zdrowia, Spokoju, zdrowia, 
spełnienia marzeń.spełnienia marzeń.

Samych szczęśliwych chwil Samych szczęśliwych chwil 
z rodziną i przyjaciółmi.z rodziną i przyjaciółmi.

Optymizmu i wiary, Optymizmu i wiary, 
że jutro może być tylko lepsze.że jutro może być tylko lepsze.

Oby emocje największych wydarzeń Oby emocje największych wydarzeń 
wróciły szybko do naszego kalendarza.wróciły szybko do naszego kalendarza.

Dobrego 2021 rokuDobrego 2021 roku

życzyżyczy
Zespół Areny GliwiceZespół Areny Gliwice
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