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Galeria Raj: kolejna marka przedłuża umowę najmu  
 
I kwartał 2018 r. to czas zmian dla Galerii Raj - marka Jubiler Górecki obecna w 

Raju od 2000 r. przedłużyła umowę najmu na kolejny okres. To nie koniec 

pozytywnych informacji, zakończyła się modernizacja Pizzerii Rajskiej, która od 

15 lat cieszy się dużą popularnością wśród klientów Galerii Raj.  

- Współpracujemy z Galerią Raj już od 18 lat. W tym czasie mieliśmy możliwość 

obserwowania rozwoju galerii, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

miejsc w Dębicy. Jubiler Górecki to marka z tradycjami, produkcję rozpoczęliśmy od 

małego zakładu rzemieślniczego, dbając o najwyższą jakość tworzonej przez nas biżuterii. 

Galeria Raj dała nam dużą możliwość rozwoju, a „Górecki” z niewielkiej firmy stał się 

cenionym na południową Polskę liderem kreatywności z dziesięcioma autorskimi 

kolekcjami na koncie - mówi Zbigniew Górecki, prezes i założyciel firmy jubilerskiej Górecki.   

Kolejną pozytywną zmianą w najdłużej działającym obiekcie handlowym w Dębicy jest 

reotwarcie zmodernizowanej Pizzerii Rajskiej. Wystrój lokalu o powierzchni 120 mkw. został 

dostosowany do najnowszych trendów. Dobrano odpowiednie materiały odznaczające się 

wysokim stopniem wytrzymałości, ze względu na nieustanne użytkowanie oraz wysoką 

odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia. Przearanżowano system oświetleniowy, który 

nadał miejscu cieplejszego charakteru i pozytywnie wpłyną na komfort jedzenia. Powiększono 

ilość miejsc oraz zmodyfikowano kartę dań dostosowując ofertę do wieku i preferencji 

klientów.  

Historia firmy jubilerskiej Górecki sięga 1991 roku, od kiedy Zbigniew Górecki otworzył 

zakład jubilerski w Dębicy. Obecnie jest to spółka kapitałowa z 10 autorskimi kolekcjami na 

koncie. Marka otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in. nagrodę najlepszego jubilera na 

Podkarpaciu, Nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszy wyrób jubilerski w roku 2004 i 2009 

oraz III nagrodę Ministra Gospodarki w roku 2015. „Górecki” – biżuteria z klasą specjalizuje 

się w biżuterii z białego i żółtego złota z diamentami, szafirami, rubinami, szmaragdami, jak 

również oliwinami i topazami. Bardzo mocną stroną firmy jest produkcja obrączek – w 

ubiegłym roku firma otrzymała tytuł Firmy Roku na gali branży weselnej jako najbardziej 

profesjonalny dostawca biżuterii ślubnej tj. pierścionków zaręczynowych i obrączek.  

GALERIA RAJ / IVS GRUPA SP. Z O.O. 

Galeria Raj w Dębicy jest najdłużej działającym tego typu obiektem handlowym  

w mieście. Funkcjonując od 1999 roku osiągnęła wysoką pozycję na lokalnym rynku branżowym, 

proponując klientom szeroką ofertę handlową, od dużych salonów znanych marek jak CCC, 

Deichmann, Rossmann, Pepco, Bricomarché „dom i ogród”, JYSK, Smyk, Orsay, Vistula, Wólczanka, 

Ryłko, Yes, 5.10.15, Medicine, Cotton Club, Quiosque, Top Secret, Media Expert, aż po małe butiki 

lokalnych firm i punkty usługowe. Swoją działalność prowadzi tu również Kaufland. Właścicielem 

Galerii Raj w Dębicy jest - funkcjonująca od 1997 roku na rynku nieruchomości komercyjnych – IVS 
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Grupa. Inwestor specjalizuje się w budowie centrów handlowych realizując projekty w mniejszych 

aglomeracjach miejskich.  
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