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Wkrótce upłynie dziesiąty 
rok od dnia otwarcia naj-
większego w mieście cen-

trum handlowo-usługowo-
-rozrywkowego. Jak co roku, 
z tej okazji Galeria Victoria 

szykuje imprezę urodzino-
wą, na którą zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Wałbrzy-

cha i okolicy. Jak zawsze na 
gości będą czekać niezwykłe 
atrakcje, konkursy z nagro-
dami, urodzinowy poczę-
stunek, efektowny pokaz fa-
jerwerków oraz urodzinowa 
loteria! Swoje urodziny Vic-
toria świętować zacznie już 
w najbliższy poniedziałek, 
5 października. Tego dnia 
ruszy loteria paragono-
wa, w której na wszystkich 
uczestników czekają cenne 
nagrody. Główną nagrodą 
będzie kultowy Fiat 500. 
Poza samochodem, w lote-
rii do wygrania będą m.in. 
telewizor, rower, konsola 
do gier, dron czy ekspres 
do kawy. W konkursie będą 
mogli wziąć udział wszyscy 
klienci, którzy w terminie od 
5 do 17 października zrobią 
zakupy na kwotę powyżej 
50 zł brutto w Galerii Victo-
ria. Przedstawiony dowód 
zakupu, który spełni wyma-
gania regulaminowe, bę-
dzie upoważniał klientów 
do walki o cenne nagrody. 
Finał zabawy odbędzie się 
w sobotę, 17 października. 
Od godziny 15:00 na go-
ści centrum handlowego 
czekać będą liczne atrakcje 
m.in. konkursy z nagroda-
mi dla publiczności, wystę-
py artystyczne oraz słodki 
urodzinowy poczęstunek. 
W tym dniu poznamy także 
laureatów urodzinowej lo-
terii, w tym nowego właści-
ciela nagrody głównej - Fia-
ta 500! Imprezę urodzinową 
Galerii Victoria poprowadzi 
znany wszystkim prezen-
ter Krzysztof Ibisz. Całość 
zwieńczy efektowny pokaz 
fajerwerków.  
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Już 17 października Centrum Handlowe Galeria Victoria świętować będzie swoje dziesiąte urodziny.
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Pudzian i Strongmani dali show w Victorii
W pierwszy weekend września w Galerii Victoria odbyła się kolejna edycja Pucharu Polski Strongman 2020. Gościem specjalnym, a za-
razem sędzią zawodów był wielokrotny zdobywca tytułu Najsilniejszego Człowieka Świata, Mariusz Pudzianowski. Dla wałbrzyszan była 
to doskonała okazja, aby zobaczyć najsilniejszych ludzi w Polsce, którzy zmagali się z wyjątkowo trudnymi zadaniami. Na siłaczy czekały 
takie konkurencje jak przenoszenie walizek o wadze 140 kg na odległość 40 m, przewracanie ogromnej opony na czas oraz podnosze-
nie samochodu umieszczonego na specjalnej platformie w czasie 60 sekund. Pokazy strongmanów to tylko część atrakcji, jakie czekały 
na klientów Galerii Victoria. Pomiędzy kolejnymi konkurencjami odbyły się bowiem zawody dla publiczności, między innymi trzymanie 
walizek na czas (tzw. uchwyt Herkulesa) czy też przenoszenie ich na odległość (tzw. spacer farmera).



4 nasza VICTORIA

Stoliki 
70% metal, 30% sosna,
wysokość: ok. 39 cm,
Ø: ok. 35 cm

Obowiązuje od 12.10.2020 r.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów

STOLIKI DOSTĘPNE 

CZARNYM
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Mistrzostwa Wałbrzycha w koszykówce 3x3

Ekstraliga Boksu Olimpijskiego ponownie w Victorii

19 września w amfiteatrze Galerii Victoria odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w koszykówce 3x3. Turniej podzielony był na trzy 
kategorie - U13, U17 oraz OPEN. W każdej z nich zawodnicy rywalizowali o trakcyjne nagrody pienięznę i rzeczowe.
W głównym turnieju zwycięzył zespół Piękni i Młodzi składający się z koszykarzy wałbrzyskiego Górnika - Maciej Koperski, Bartłomiej 
Ratajczak oraz Marcin Wróbel.  Na deser zaserwowano widzom efektowny konkurs wsadów, w którym udział wziął m.in. Piotr „Grabo” 
Grabowski, wicemistrz świata w profesjonalnym konkursie wsadów, który na swoim koncie ma już ponad 50 pokazów w Polsce i za gra-
nicą. Gościem specjalnym eventu był jeden z najpopularniejszych w Polsce koszykarskich youtuberów - keepthebeat.

2 i 3 października w Galerii Victoria odbywał się 2-dniowy turniej - II GRAND PRIX Ekstraligi Boksu Olimpijskiego. W trakcie dwóch dni 
rywalizacji, na ringu, który został ustawiony w strefie eventowej centrum handlowego, odbyło się aż 25 efektownych walk.
Poza zawodnikami z kraju, w ringu oglądaliśmy także zawodników z Ukrainy i Uzbekistanu.
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zapraszamy 
Galeria Victoria lub bigstar.pl
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„Patyna, miedź, metal, czasami rdza, to taka muzyka, ten 
rodzaj muzyki gramy” - tak najnowszy krążek Luxtorpedy 
zapowiada Robert „Litza” Friedrich.
Na album Luxtorpedy fani musieli czekać 4 lata. W tym 
czasie zostało zbudowane całkowicie nowe profesjonalne 
studio OKOLITZA, a pierwszym albumem tam zrealizowa-
nym jest właśnie Luxtorpeda „Anno Domini MMXX”.
Na płytę „Anno Domini MMXX” składa się 12 nowych 
kompozycji. Wyjątkowy dodatek do każdego albumu CD 
stanowić będzie płyta DVD ze wszystkimi utworami zare-

jestrowanymi w studio granymi na żywo oraz dokument o powstawaniu studia OKOLITZA, a także 
specjalny kod do pobrania mp3 albumu, wersji instrumentalnych oraz wielu różnych niespodzia-
nek i niepublikowanych materiałów. Na albumie pojawiło się grono znakomitych gości: Joszko Bro-
da, Piotr Fronczewski, Maciej Jahnz, Deep (52). Okładkę nowej płyty namalowały czas, deszcz i wiatr. Jak tłumaczy sam zespół: „Wszystko potrzebuje czasu i 

dojrzewania. Proces starzenia może być piękny i twórczy”. A w realizacji strony graficznej albumu Litzę wspomagał 
Jakub Śpikowski, Jacek Gulczyński i Maciej „Zuch”.
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Oficjalny miesięcznik 
informacyjno -

 reklamowy Galerii Victoria

CENTRUM 
sp. z o.o.

POLECA

Pogranicze w ogniu

Grube wióry

Anno Domini MMXX

Konic Andrzej 

Pacześ Rafał 

Luxtorpeda 

Sensacyjna karta historii dwudziestolecia międzywojennego. Naprzeciw siebie – służby wywiadowcze 
Polski i Niemiec. Intrygująca opowieść o tajnej szpiegowskiej grze, misternych akcjach wrogich wywia-
dów i legendach ich asów. Serial opowiada historię dwóch przyjaciół - Czarka Adamskiego i Franka Rel-
ke, którzy wspólnie walczyli w powstaniu wielkopolskim. Ich drogi jednak się rozchodzą, zaczynają wal-
czyć po przeciwnych stronach barykady. Czarek wstępuje do Wojska Polskiego, Franciszek przechodzi 
na stronę niemiecką.
Obaj zostają oficerami wywiadu i z ich perspektywy widzowie przyglądać się mogą rywalizacji II Rzeczy-
pospolitej z Republiką Weimarską.

Rafał Pacześ żyje z rozśmieszania ludzi. Jego występy na youtubie mają 50 milionów wyświetleń co czyni go najpopularniejszym polskim 
standuperem. Jako jedyny polski komik zapełnił katowicki Spodek! ASz Dzienik napisał o nim, że „umiłował sobie paździerze polskiej 

codzienności i piętnuje je ze swoistym brutalnym wdziękiem” a jego twórczość to „solidna dawka lekarstwa na naszą kochaną polską 
codzienność”. Ale debiutancka powieść Rafała Paczesia to znacznie więcej niż beka z polskiej rzeczywistości.  „Grube wióry” to opowieść o 

kasacyjnym piciu, złych kobietach, jeszcze gorszych mężczyznach,  tchórzliwych szefach i tragicznym losie przedstawicieli handlowych oraz 
skundlonych yorków. Ale Pacześ napisał przede wszystkim brawurową, niebezpiecznie zabawną i bezwzględnie szczerą powieść o współ-

czesnych mężczyznach. O tym, jak trudno jest im dojrzeć i przezwyciężyć autodestrukcyjny pęd, ale i o tym, że potrafią głęboko kochać a 
najlepsze lekcje w życiu dają im prawdziwi przyjaciele.   Dwudziestojednoletni Oskar i niemal dwa razy od niego starszy Wiktor spotykają 

się przypadkiem. Obydwaj mają powykręcane - zwłaszcza za sprawą własnych ojców - życiorysy, życiowe brudy za paznokciami, nieudane 
związki i problemy z piciem. Połączy ich nieoczywista przyjaźń oraz szalony i zbrodniczy plan, który zaprowadzi ich nad norweskie fiordy i 

na krawędź katastrofy. Jego zaskakujące konsekwencje obrócą ich życie do góry nogami.   „Kiedy występuję na żywo, musze zaspokoić głód 
widza. A moi widzowie są głodni rozrywki, zabawy, śmiechu. Zawsze staram się im to dawać. Dużo i szybko - do tego przyzwyczaił nas świat, 

w którym żyjemy. Ale pisząc “Grube wióry” chciałem Wam powiedzieć coś, czego nie mam czasu przekazać na scenie. Teraz mamy czas. 
Dlatego niech wybrzmi każde słowo tej książki. Tej historii. Zapraszam Cię do świata „Grubych Wiórów”. Nie szukaj mnie w tej opowieści. 

Odnajdź w niej siebie. A kto pochodzi z idealnego domu, niech pierwszy rzuci kamieniem.” Powyższy opis pochodzi od wydawcy.



8 nasza VICTORIA


