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W niektórych sklepach pro-
dukty w obniżonej cenie 
można było znaleźć jeszcze 
przed świętami, ale w więk-
szości sezon wyprzedaży 
ruszył tuż po Bożym Naro-
dzeniu. Na największe pro-
mocje sięgające 70 procent 
trzeba będzie poczekać do 
lutego. Początek wyprzeda-
ży to jednak dobry moment, 
by rozejrzeć się za wcześ-
niej upatrzonymi rzeczami. 
Atrakcyjne rabaty przygoto-
wuje wiele sieciówek- w tym 
najbardziej popularne pol-
skie i zagraniczne marki. Nie-
wątpliwie, na wyprzedażach 
każdy znajdzie coś dla sie-
bie. W obniżonych cenach 
można kupić m.in. ubrania, 
buty, kosmetyki czy arty-
kuły dekoracyjne i wystro-
ju wnętrz. Mimo wszystko 
należy pamiętać, że tredny 
to jedno, ale niezależnie od 
tego, co aktualnie jest mod-
ne i co z proponowanych 
trendów najbardziej przypa-
da nam gustu, i tak znaczna 
większość z nas sięgnie po 
sprawdzone fasony i kolory, 
w których czuje się najlepiej. 
Może okazać się to niebez-
pieczne, bowiem możemy 
zorientować się, że nasza 
szafa obfituje w klony, z któ-
rych trudno będzie wydobyć 
coś bardziej oryginalnego 
niż dotąd. Pamiętajmy! Wy-
przedaże to dobra okazja do 
zakupu produktów z wyż-
szej półki- warto zwracać 
uwagę na jakość. Serdecznie 
zapraszamy. 

WYPRZEDAŻE 
CZAS START !
Na ten moment czekali wszyscy amatorzy dużych zakupów. Tuż po świętach handlowcy 

zaczynają sezon na wyprzedaże, które potrwają przez najbliższych kilka tygodni. To właśnie 

styczeń i luty to tradycyjnie miesiące, w których trwają najlepsze zimowe promocje.
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ZOBACZMY TO JESZCZE RAZ

W NUMERZE M.IN.:

WYJĄTKOWE OKAZJE

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ
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Tanecznym Krokiem w Nowy Rok
11 stycznia w CH Galeria Victoria odbyła się impreza „Tanecznym Krokiem w Nowy Rok”. Wzbudziła wielkie zainteresowa-
nie. Było to bowiem spotkanie z gwiazdami tańca współorganizowane przez Centrum Tańca Champion Team Wałbrzych. 
Imprezę prowadziła Iwona Pavlović – znana z telewizyjnego show polska tancerka, międzynarodowy sędzia i konferan-
sjerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim. Pokazy i warsztaty dla publiczności poprowadzili Lenka i Jan 
Klimentowie – znani z występów w  charakterze trenera tańca w programach „Taniec z gwiazdami”.
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Wersja podstawowa będzie zawierać 13 utworów. Gościnnie usłyszymy 6lack oraz Kid Cudi. Na wydanie deluxe trafi dodatkowo pięć piosenek: „Bad Liar”, 
„Fetish”, „It Ain’t Me” „Back To You” oraz „Wolves”. Wydanie deluxe będzie miało inną okładkę. Singlami promującymi wydawnictwo są „Lose You To Love 
Me” oraz „Look At Her Now”. Singiel „Lose You To Love 
Me” okazał się przełomowy dla Seleny Gomez – to pierw-
sza piosenka, z którą artystka trafiła na szczyt Billboard 
Hot 100. Artystka napisała utwór wspólnie z Julią Micha-
els, Justinem Tranterem oraz Mattiasem Larssonem. „Lose 
You To Love Me” błyskawicznie trafiło na szczyt najpopu-
larniejszych utworów w Spotify, Apple Music czy iTunes.
Selena Gomez zaskoczyła wszystkich, bo zaledwie 24 go-
dziny po premierze „Lose You To Love Me” udostępniła 

kolejny premierowy utwór, „Look At Her Now”. Artystka oznajmiła, że to „specjalny prezent dla 
wszystkich fanów”, jak również podziękowała za „motywowanie do bycia najlepszą wersją siebie”. 
Współautorami piosenki są Julia Michaels, Justin Tranter oraz Ian Kirkpatrick. „Lose You To Love 
Me” to 29. piosenka w karierze Gomez, która trafiła do Billboard Hot 100, z czego 14 jej utworów 
dotarło do Top 20. Wokalistka ma łącznie osiem piosenek w Top 10, a do tej pory najwyższą pozycją 

było miejsce 5. z „Same Old Love” i „Good For You”.
„Bad Liar” zostało okrzyknięte najlepszą piosenką 2017 przez „Billboard”.
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Oficjalny miesięcznik 
informacyjno -

 reklamowy Galerii Victoria

CENTRUM 
sp. z o.o.

POLECA

Joker

Podróż Cilki 

Rare (Deluxe Edition

Phillips Todd

Morris Heather

Gomez Selena

Prawie 2 mln. widzów w kinach! Fenomenalna rola Joaquina Phoenixa! Oryginalna wizja historii niesław-
nego łotra z uniwersum DC! Bezrobotny komik Arthur Fleck, wałęsając się ulicami Gotham City w stroju 
klauna, spotyka brutalnych zbirów. Odrzucony przez społeczeństwo, popada w obłęd przeistaczając się 
w geniusza zbrodni znanego jako Joker.

Kontynuacja międzynarodowego bestsellera „Tatuażysta z Auschwitz”.
Kiedy w styczniu 1945 roku, po trwającym blisko trzy lata pobycie w Auschwitz, dzie-

więtnastoletnia Cilka Klein zobaczyła żołnierzy Armii Czerwonej, podobnie jak garstka innych ocalałych więźniów miała nadzieję na koniec 
koszmaru. Niestety – została skarżona przez komunistyczne władze o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru w głębi Związku Radzieckie-
go, na Syberii.
Tak zaczyna się długa, bolesna podróż Cilki. Młoda kobieta, która w Zagładzie straciła całą rodzinę, musi się zmierzyć nie tylko z trudnymi wa-
runkami życia na nieludzkiej ziemi i pracą ponad siły, ale i ciążącym nad nią poczuciem winy.
W sowieckim łagrze spotyka ludzi dobrych i okrutnych, mądrych i zaślepionych. Nawiązuje przyjaźnie, powoli na nowo uczy się ufać innym, aż 
w końcu znajduje to, o czym do niedawna nie śmiała nawet marzyć – miłość, która da jej siłę, by myśleć o przyszłości.
Historia losów młodziutkiej dziewczyny, którą Lale, tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą osobę, jaką kiedykolwiek poznał. To opo-
wieść o cierpieniu, ale także o niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa. Opowieść o sile, niezłomności, 
człowieczeństwie i – przede wszystkim – nadziei, nawet w najgłębszych ciemnościach.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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