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Galeria Śląska z największym sklepem sportowym w Rybniku 

 
Klienci Galerii Śląskiej w Rybniku mogą już korzystać z całkowicie przebudowanego 
Decathlonu. Dzięki dodatkowej powierzchni jest to największy sklep sportowy w mieście. 
Teraz oferuje jeszcze więcej sprzętu sportowego, nowe strefy testowania i personalizacji 
oraz profesjonalny serwis rowerowy. Specjalnie dla klientów Galerii Śląskiej sklep 
przygotował promocję do 60% rabatu na wybrany asortyment. 
 
Po przebudowie sklep zyskał nową aranżację i oświetlenie. Powiększenie powierzchni lokalu 
umożliwiło też najemcy wprowadzenie dodatkowego asortymentu. W sklepie klienci znajdą 
teraz także kajaki, elektryczne hulajnogi oraz zdecydowanie większą kolekcję rowerów. 
Rozbudowane zostały również działy dotyczące wędkarstwa, fitness, tańca i sportów siłowych. 
 
Nowopowstała strefa personalizacji pozwala na wykonanie indywidualnego nadruku na 
kupionych w sklepie ubraniach, torbach czy plecakach. Z kolei w strefie testowania, przed 
zakupem klienci mogą sprawdzić jak działa sprzęt, którym są zainteresowani. Serwis rowerowy 
oferuje przygotowanie nowego roweru, przegląd jednośladu przed nowym sezonem oraz 
szereg niezbędnych napraw. 
 
Galeria Śląska przy ul. Gliwickiej 45 położona jest w pobliżu obwodnicy Rybnika. Na 
zmotoryzowanych klientów czeka parking z ponad 300 miejscami postojowymi. Można tu też 
dogodnie dojechać 8 liniami autobusowymi. W ofercie galerii znajduje się największy w 
Rybniku sklep sportowy Decathlon, hipermarket Carrefour czy salon RTV EURO AGD. Na 
klientów czekają też sklepy odzieżowe, obuwnicze, salon biżuterii, orientalna restauracja oraz 
lokale usługowe. 
 
O Carrefour 
 
Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 
900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów  
hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. 
Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej 
powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw. 
 
Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową 
siecią, która posiada około 13 000 sklepów w ponad 30 krajach. W 2020 r. Carrefour 
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wygenerował sprzedaż w wysokości 78,6 miliarda euro. Grupa liczy ponad 320 000 
pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji 
żywieniowej, oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie 
dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze 
(@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour). 
 
Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: 
zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie  
dla partnerów firmy. 
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