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Galeria Galena – wkrótce otwarcie 

Już tylko 9 dni zostało do otwarcia pierwszej i jedynej galerii handlowej w Jaworznie.  

20 listopada Galeria Galena zostanie otwarta dla klientów.  

Poziom komercjalizacji obiektu jest na bardzo zaawansowanym poziomie. Obecnie wynosi 93%.  

W sprawie ostatnich kilku lokali prowadzone są zaawansowane rozmowy handlowe.  

Pierwszy weekend otwarcia Galerii Galena to nie tylko bogata oferta sklepów i licznych promocji.  

Z okazji otwarcia galeria przygotowała bogaty program rozrywkowy. Codziennie, od piątku do 

niedzieli o godz. 17.00 odbywać się będą w Galenie koncerty. Wystąpi Katarzyna Skrzynecka, 

Donatan&Cleo oraz zespół Weekend. Ponadto klienci, którzy zrobią zakupy będą mogli wziąć udział w 

konkursie i wygrać specjalne gadżety. Informacje o promocjach i szczegóły konkursu zostaną 

opublikowane na nowej stronie internetowej Galerii Galeny, która zostanie opublikowana kilka dni 

przed otwarciem.  

Oferta Galerii Galena obejmuje ponad 100 punktów handlowo-usługowych.  Swoje salony otworzą  

tu m. in. H&M, Reserved, Reserved Kids, Mohito, Sinsay, Cropp, Diverse, House, Deichmann, CCC, 

Orsay, Briju, YES, Apart. Nie zabraknie popularnych na rynku marek takich jak: Empik, Smyk, 

Rossmann, Martes Sport, czy RTVEuroAGD.  Mocną pozycję w galerii zajmuje strefa rozrywki,  którą 

tworzą m. in. 6-salowe Multikino, które będzie jedynym kinem w Jaworznie, kręgielnia i klub 

muzyczny Gravitacja, sala zabaw dla dzieci Bajkowy Labirynt oraz największy w mieście klub fitness 

Fabryka Formy.  

W Galenie będzie można również nauczyć się tańczyć w oddziale popularnej na Śląsku Szkole Tańca 

Iskra oraz rozwinąć swoje zdolności językowe w szkole języków obcych Lingua Club.  

Strefa restauracyjna w Galerii Galena mieści się na I piętrze obiektu. Wśród oferty gastronomicznej 

Galerii Galena pojawi się wiele różnych smaków. Swoje lokale otworzą tu: McDonald’s, KFC (będzie to 

pierwsza restauracja tej marki w Jaworznie), Burger&Kebab, Olimp, Zenthai i Pierogarnia.  

Operatorem spożywczym jest Carrefour.  

Galeria Galena powstaje w ramach projektu rewitalizacji terenu po kopalni KWK Kościuszko. 

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w postaci pożyczki w wysokości 72 mln zł ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy Jessica. Galena jest projektem, 

który  podniesie jakość oferty handlowo-usługowej w mieście oraz zapewni mieszkańcom Jaworzna  

i okolicznych miejscowości nową przestrzeń kulturalno-rozrywkową.  

Do dyspozycji klientów oddanych zostanie 835 bezpłatnych miejsc parkingowych.  
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