
Zapis telewizyjny całego mate-
riału znajduje się pod adresem 
www.24gliwice.tv
Film można również uruchomić 
za pomocą smartfona z aplika-
cją do czytania kodów QR.
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Czekamy na halę Podium

Gazeta Miejska: Jak 
zmieniły się targi na 
przestrzeni ostatnich 
trzynastu lat?

Wioletta Ochman: 
Targi ewoluują, nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości. 
Pierwsze targi były stosun-
kowo małe, potem poma-
lutku rozrastały się. W tym 
momencie osiągnęły stały 
pułap – blisko 140 wystaw-
ców. Oferta, oczywiście, co 
roku się zmienia. Na począt-
ku więcej było tzw. „mate-
riałów ciężkich”, a obecnie 
ciężar raczej przesuwa się 
w kierunku wnętrz.

GM: W ostatnich mie-

Rozmawiamy z Wiolettą Ochman, prezes agencji „Promocja“ z Wadowic, 
organizującej XIV Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz.

siącach, tematem numer 
jeden w Gliwicach była 
hala Podium. Zakłada-
jąc, że obiekt powstanie, 
czy planujecie zorgani-
zowanie targów w tej 
nowoczesnej hali?

WO: Oczywiście. Jeżeli cho-
dzi o wygodę wystawców 
i prestiż, na pewno hala bę-
dzie miejscem odpowiednim. 
Do tego dochodzą także par-
kingi. Czekamy na tę halę 
i będziemy bardzo wdzięczni, 
jeżeli powstanie.

GM: Na ile wcześniej 
rozpoczynają się przy-
gotowania do organiza-

cji tego typu imprezy?

WO: Rozpoczynamy już we 
wrześniu, zaraz po jesiennej 
edycji naszych targów. Ogól-
nie, przygotowania trwają 
prawie pół roku, żeby osią-
gnąć ten poziom, który dzi-
siaj możemy zobaczyć. 

GM: Na tle innych 
miast, jak prezentują się 
gliwickie targi?

WO: Gliwice są naszym 
najważniejszym ośrodkiem, 
ponieważ tylko tutaj jeste-
śmy w stanie zorganizować 
targi trzy razy w roku. Myślę, 
że świadczy to o potencjale 
tego miasta.

Uroczyste otwarcie Targów 
miało miejsce piątek o go-
dzinie 11.00. Wzięli w nim 
udział m.in. wiceprezydent Gli-
wic Adam Neumann, prezes 
agencji „Promocja” Wioletta 
Ochman oraz  Prorektor ds. 
Studenckich i Kształcenia prof. 
dr hab. Stanisław Kochowski 
z Politechniki Śląskiej.
 – Cieszę się, że Targi na trwa-
łe wpisały się w krajobraz go-
spodarzy Gliwic – powiedział 
wiceprezydent Neumann.

Jak dodają organizatorzy Tar-
gów, są plany by w niedalekiej 
przyszłości imprezę przenieść 
do mającej powstać hali wido-
wiskowo-sportowej Podium.

Pomimo że jest to już czterna-
sta edycja imprezy, nie braku-
je w niej powiewu świeżości 
– Targi jak zwykle podążają za 
najnowszymi trendami w bu-
downictwie. W związku z tym, 
niektóre stoiska poświęcone 
są domom energooszczęd-
nym. Dodatkowo, organizator 

Targi potrwają 
do niedzieli

Blisko 140 wystawców z branży budowlanej 
zaprasza do swoich stoisk podczas XIV edycji 
Targów Budownictwa, Instalacji i Wyposaże-
nia Wnętrz. Impreza, jak co roku, odbywa się 
w hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej 
przy ulicy Kaszubskiej 28 w Gliwicach.

przewidział konkursy dla wy-
stawców i gości odwiedzają-
cych Targi. 

Targi potrwają do niedzieli 
17 lutego. Ekspozycja będzie 
dostępna dla odwiedzających 
w sobotę od 10.00 do 18.00, 
a w niedzielę od 10.00 do 
17.00. Patronat medialny nad 
imprezą objęła „Gazeta Miej-
ska” i portal 24gliwice.pl.

Parawan nawannowy – 
podwójna przyjemność

Parawany nawannowe są 
atrakcyjne wizualnie i bardzo 
praktyczne w użyciu. Wan-
na wraz z parawanem może 
służyć nam jako kabina prysz-
nicowa. Jest to najprostszy 
sposób, by równie swobod-
nie cieszyć się natryskiem, 
co długą kąpielą. Rozwiąza-
nie to świetnie sprawdza się 
w niewielkich pomieszcze-

niach. Na rynku dostępnych 
jest wiele modeli, spośród, 
których możemy wybierać 
jedno – lub kilkuelementowe 
rozwiązania o szerokość od 
70 cm do 160 cm. 

Różnorodność modeli i roz-
miarów umożliwia dopaso-
wanie ich do kształtu wanny, 
tworząc nad wanną wygodną 

przestrzeń prysznicową.

W zależności od upodobań 
oraz charakteru łazienki mo-
żemy wybrać rodzaj materia-

łu, z którego będzie wykonany 
parawan nawannowy. Może-
my zaopatrzyć się w produkt 
z wypełnieniem z polistyrenu 
lub szkła hartowanego. 

Wybór pomiędzy wanną a kabiną prysznico-
wą jest dylematem towarzyszącym każdemu 
z nas podczas urządzania łazienki. Niestety 
nie każdy może pozwolić sobie na montaż 
obu urządzeń jednocześnie. Dzięki zastoso-
waniu parawanu nawannowego możemy po-
godzić racje zwolenników wanny oraz tych, 
którzy preferują kąpiel pod prysznicem. 

Rozmaitość oferty 
zapewnia łatwy 
dobór produktu do 
każdej łazienki. 

Oryginalnym rozwiązaniem jest 
także kabina nawannowa z drzwia-
mi przesuwnymi.

Kolejna propozycja to 
kabiny nawannowe. 
Rozwiązania te są nie-
zwykle funkcjonalne, 
gdyż harmonijkowy 
parawan możemy zło-
żyć na boczną ścianę. 
Umożliwia to łatwiej-
szy dostęp do wanny 
i optyczne powiększe-
nie przestrzeni.


