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Dla nas 
staniesz na
ul. Kotlarska 40/4 
(wejście od ul. Igielnej)
www.pureyoga.pl
tel. 883-799-400
pureyoga@pureoga.pl
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ANGIELSKI, NIEMIECKI, PORTUGALSKI, NORWESKI
 wszystkie poziomy, małe grupy

 doświadczeni lektorzy polscy i native speakers
 przygotowanie do międzynarodowych egzaminów 

FCE, CEA, CPE, IELTS

Cambridge School Centrum Językowe
 pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław

 tel. 71 341 97 55;  0515 276 770
www.cambridge.edu.pl

 Pewnie zastanawiasz się cóż to znowu za ma-
kulaturę podesłano Ci do ręki? Czy warto zajrzeć do 
środka, czy może lepiej od razu wyrzucić? Nie zdziwi 
Cię, że osobiście polecimy jednak przejrzeć naszą ga-
zetę. Dlaczego? Bo to co właśnie dzierżysz w dłoniach, 
to pierwsze specjalne wydanie studenckie Czerwonego 
Portfelika - czasopisma stworzonego z myślą właśnie o 
Tobie! Czerwony Portfelik jest przede wszystkim dro-
gowskazem, który pomoże Ci zaplanować oszczędne 
zakupy z głową. Pokażemy Ci, 
gdzie są najbardziej odjechane 
imprezy w mieście, podpowie-
my dokąd można się wybrać 
na staż, jak rozpocząć karierę 
zawodową i przede wszystkim 
co robić, by studenckie życie 
obfitowało w różne rozrywki, 
ale nie pochłaniało milionów 
monet.
 Aneta, Ania, Gosia i 
Maciej, którzy pracowali nad 
tym wydaniem, sprawdzili 
osobiście wiele miejscówek, 
wybierając te, które są przyja-
zne młodym ludziom i chętnie 
goszczą studentów. Specjalnie 
dla Ciebie wynegocjowaliśmy 
w wielu ciekawych lokalach 
atrakcyjne zniżki i kupony ra-
batowe, z których bez przeszkód możesz korzystać.  W 
każdym kolejnym numerze zaserwujemy Ci porcję no-
wych przetestowanych przez nas miejsc, a co za tym 
idzie porcję cenowych hitów! W ten sposób stworzy-

my naszą własną mapę studenckiego Wrocławia usianą 
najlepszymi miejscami na oszczędne zakupy, najcie-
kawszymi pubami i klubami (patrz str. 15).
 Czerwony Portfelik podzieliliśmy na kilka 
działów, które najbardziej interesują studentów. Są to 
kariera, zdrowie i uroda, kursy i szkolenia, oraz roz-
rywka i kultura. Staraliśmy się, aby nasza gazeta była 
ciekawa, nie zawierała oczywistych informacji i wy-
różniała się spośród wielu podobnych pozycji. Ty sam 
najlepiej ocenisz, czy nam się udało i czy warto sięgnąć 
po nasze rady i propozycje. Przede wszystkim pragnie-
my, aby zamieszczane przez nas informacje naprawdę 
pomogły lepiej zorganizować rozpoczynający się wła-
śnie rok akademicki, w taki sposób, byś mógł sobie na 
wszystko pozwolić, bez obaw, że przeholujesz i pod 

koniec miesiąca będziesz 
głodował. Z nami to się nie 
przydarzy! Czerwony Port-
felik ma być praktyczną i 
przydatna gazetą, po którą 
z chęcią sięgnie każdy mło-
dy człowiek.
 Mamy nadzieję, 
że spodobają Ci się nasze 
propozycje i  z chęcią sko-
rzystasz z naszych wska-
zówek i przygotowanych 
kuponów rabatowych. A 
w grudniu, kiedy ukaże się 
kolejne wydanie Czerwo-
nego Portfelika, z zapałem 
i przyjemnością pochło-
niesz jego zawartość. 
 Jesteśmy otwarci 
na wszelkie uwagi i suge-

stie dotyczące naszej gazety. Będziemy wdzięczni za 
propozycje tematów, o których chciałbyś przeczytać, 
dlatego zachęcamy do pisania na maila: redakcja@
czerwonyportfelik.pl. Do zobaczenia za dwa miesiące!

-tato, mam sprawę...  
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Nigdy więcej nie piję! Nigdy więcej nie piję! Nigdy więcej nie piję!...
prawdopodobnie najcZęściej łamana obietnica. 

propozycja dla żaka na niedzielę, 
czyli co można znaleźć w młynie sułkowice

Zabytkowa sceneria, 
a z kieszeni mniej ubywa

!

	 Nie	od	dziś	wiadomo,	że	przecięt-
ny	student	nie	dysponuje	zbyt	dużą	ilością	
gotówki	 i	musi	oszczędnie	żyć,	aby	utrzy-
mać	 się	we	Wrocławiu.	 Jest	 jednak	 stary,	
jak	 świat	 sposób	 by	 choć	 trochę	 uczynić	
studenckie	 życie	 lżejszym.	 I	 nie	 myślę	 tu	
o	odejmowaniu	sobie	od	ust	 czy	wikłaniu	
się	 w	 sponsoringi.	 Otóż	 taniej	 i	 ciekawiej	
można	zaopatrywać	się	na	 targowiskach	 i	
pchlich	targach.	
	 To	wcale	nie	są	miejsca	dla	ludzi	
starych,	 kolekcjonujących	 nieprzydatne	
rzeczy.	Na	dobrym	targowisku	są	 rupiecie	
i	graty,	ale	wśród	nich	kryją	się	prawdziwe	
cudeńka	 i	 super	 użyteczne	 szpargały.	 Na	
pewno	warto	kupować	świeższe	i	zdrowsze	
artykuły	 spożywcze,	 nowe	 i	 nieużywane	
ubrania	dla	każdego,	ale	i	oryginalne	bibe-
loty,	doskonałe	na	prezent.	Wszystko	dużo	
taniej	niż	w	sklepie.	
	 Takim	targiem	jest	ten	mieszczący	
się	 na	 terenie	 dawnego	Młyna	 Sułkowice.	
To	 tutaj	przeniesiono	słynne	wrocławskie,	
wręcz	kultowe	Niskie	Łąki.	Sam	zespół	sta-
rego	 młyna	 jest	 bardzo	 ciekawym	 obiek-
tem	architektonicznym	-	to	największy	taki	
zwarty	 układ	 przestrzenno-funkcjonalny	

tworzący	 jeden	 z	 najbardziej	 okazałych	
przykładów	 architektury	 industrialnej,	 ja-
kie	 zachowały	się	na	Dolnym	Śląsku.	Być	
może	w	przyszłości	powstanie	tutaj	coś	na	
wzór	 poznańskiego	Starego	Browaru.	 Już	
teraz	Młyn	Sułkowice	odznacza	się	niepo-
wtarzalnym	klimatem,	który	zachwyci	każ-
dego.	 Targowisko	 zajmuje	 ponad	 3-hekta-
rowy	teren	wokół	wpisanych	niedawno	do	
rejestru	 zabytków	 budowli	 –	 są	 urokliwe,	
postindustrialne,	 utrzymane	 w	 stylistyce	
gotyku	ceglanego	 z	modernistycznymi	 fa-
sadami	 i	ceglanymi	portalami	w	stylistyce	
neobaroku	–	i	znaleźć	tu	można	naprawdę	
wszystko!	
	 Żywność	np.	w	bardzo	przystęp-
nych	cenach,	 także	ekologiczną	oraz	mio-
dy	różnego	rodzaju	i	wielki	wybór	owoców,	
warzyw,	przypraw,	herbat,	serów	(specjały	
u	Turka	Kemala).	Odzież	z	gwarancją	orygi-
nalności;	drugiej	takiej	bluzki	czy	spódnicy	
nie	znajdziecie.	Sporo	antyków,	starych	bi-
belotów	 i	porcelany.	Do	 tego	stare	meble,	
biżuteria,	książki,	stylowe	lampy,	reproduk-
cje	 znanych	 obrazów	 i	 secesyjne	 świeci-
dełka.	Dla	miłośników	wędkarstwa,	narciar-
stwa	czy	motoryzacji	 też	coś	się	znajdzie.	

Ponadto	dostaniemy	tu	sprzęt	AGD,	rowery	
i	chemię	gospodarczą	z	Niemiec.	Zanim	się	
wybierzesz	obejrzyj	wszystko	na	www.eu-
ro-targ.pl.
	 Targ	w	Młynie	Sułkowice	to	miej-
sce	dla	każdego	studenta.	Jeśli	nawet	nie	
zrobi	tu	zakupów	odkryje	nowy	niebanalny	
i	magiczny	cel	niedzielnego	spaceru,	pod-
czas	 którego	 poznać	 można	 –	 za	 darmo,	
bo	za	wstęp	 tutaj	nic	nie	płacimy!	–	wielu	
ciekawych	 ludzi,	 którzy	 dzielą	 się	 swymi	
pasjami.	
	 Jeżeli	 jesteś	 przedsiębiorczy	 i	
masz	pomysł	na	firmę,	może	to	będzie	twój	
pierwszy	biznes.	Jeszcze	znajdą	się	atrak-
cyjne	miejsca	handlowe	dla	przyszłych	re-
kinów	 biznesu,	 a	 wrocławscy	 żacy	 mogą	
liczyć	ze	swoimi	pomysłami	na	szczególnie	
życzliwe	 potraktowanie	 przez	 zarządzają-
cych	 targowiskiem,	którzy	 też	zaczynali	w	
ten	sposób	z	przebijaniem	się	ze	swymi	po-
mysłami.

Perełki	znalezione	przez	redakcję
•	 Hobby	Lecha	–	kolejki	elektryczne,	od	
lat	łączy	pasję	z	biznesem

•	 Lila	 ma	 unikalne	 ciuchy	 w	 superce-
nach	 i	widać	 po	 jej	 stroju,	 że	 zna	 się	
na	rzeczy

•	 Ręcznie	 robiona	 biżuteria	 Leny	 robi	
wrażenie,	jest	niepowtarzalna

•	 Potrzebny	droższy	sprzęt?	Taniej	wyj-
dzie	u	chłopaków	w	Młynie

•	 Otwarte	od	5:	00	do.	16:00	w	każdą	niedzielę,	ale	lepiej	być	z	samego	rana,	
nie	gwizdną	nam	sprzed	nosa	najlepszych	okazji

•	 płacimy	tylko	gotówką
•	 dojazd	autobusami:	128,	130,	131,	141,	147,	904,	911	(przystanek	Brűcknera)
•	 co	znajdziemy?	–	rzeczy	nowe	i	używane	–	jakie	tylko	przyjdą	nam	do	głowy

 Jakimkolwiek językiem byś nie 
mówił, gdziekolwiek na świecie byś nie 
pił i tak Cię dopadnie. To taki stan, kiedy 
byle reklama zmusza do płaczu jak pisał 
Marcin Świetlicki.
Jak poznać, że to kac?

 Nie byłeś w nocy uczestnikiem 
karawany, ani nawet turystą na wcza-
sach w Egipcie, a odczuwasz saharyjskie 
pragnienie w ustach. Ból głowy jest tak 
silny, że zastanawiasz się czy ktoś Cię 
wieczorem nie unieszkodliwił ciosem 
maczugą w potylicę. Dźwięki ulubionej 
piosenki, szept sąsiada zza ściany rozsa-
dzają Ci czaszkę, a światło z północnej 
strony domu oślepia tak, że nakładasz 
okulary przeciwsłoneczne. -Szalenie de-
likatny jestem na kacu- możesz zanucić z 
Bogusiem Lindą. Napady nudności oraz 
biegunka, czyli taniec z sedesem przypo-
minają o niemiłej kulinarnej przygodzie, 
w pewnym barze pod Ełkiem. Jednocze-
śnie dopadają Cię stany apatii, depresji, 
jadłowstrętu, które znałeś do tej pory je-
dynie z fabuły skandynawskich komedii. 

Tak to na pewno kac. 
To jedyny stan, który 
poznasz zawsze.
 G ł ó w n e 
przyczyny stanu rze-
czy to spadek pozio-
mu glukozy we krwi, 
odwodnienie, zatru-
cie organizmu al-
dehydem octowym, 
niedobór glutaminy i 
witaminy B12. Cały 
problem wynika z 
tego jak nasz meta-
bolizm radzi sobie 
z alkoholem. Tylko 
niewielką jego ilość 
wydalamy z moczem 
i powietrzem reszta 
ulega przetworzeniu 
w trujący aldehyd 
octowy. Czy ta wie-
dza w czymś po-
maga? Zapytaj się szczerze siebie, ojca, 
kumpla, sąsiada czy kiedyś ktoś się nad 
tym zastanawiał wznosząc pierwszy to-

ast. Jeśli nie jesteś chemikiem, lekarzem 
albo farmaceutą to musisz być odważnym 
człowiekiem biorącym odpowiedzialność 
za swoje czyny. W każdej negatywnej 

sytuacji można przecież odnaleźć wycho-
wawcze plusy.

Redakcja CP
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OŚRODeK	SZKOLeNIA	KIeROWcóW	LeO
Wrocław,	ul.	Wyszyńskiego	101/2

tel:	692	487	210,	71	790	43	51,	694	407	489
biuro	czynne	pon	-	pt:	12	-	17,	sob:	12	-	15

ul.	Powstańców	Śl.	5/7	
	tel.		501	51	82	49

www.motoklub.ilf.pl
kurs	kat.	B	1000	zł	

z gazetą: kUrS kat. b 950 zł, kUrS kat. a, a1 - 900 zł
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TAXI FULL SERWIS

 W maju ruszyła akcja wymyślona przez studenta Uniwersytetu Eko-
nomicznego „Ksero za Zero”. Dzięki niej studenci mogą choć trochę zaosz-
czędzić na kserówkach. Na razie istnieją trzy punkty, w których można kopio-
wać za darmoszkę: przy ul. Kuźniczej 29b, Komandorskiej 98 w pobliżu UE 
(budynek E) oraz przy Janiszewskiego 7/9 (budynek C5), blisko Politechniki. 
Każdy student może w ciągu dnia skserować za darmo 10-20 stron. Specjalne 
oprogramowanie i czytniki kart, w które wyposażone są punkty, rejestrują 
każdego klienta na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej. Takie 
darmowe ksero możliwe jest dzięki firmom, których reklama znajduje się na 
odwrocie używanych w punktach kartek.

KSeRO
za       

zeRO

24h kurs z akademika
do centrum 15 zł

zapamiętaj ten numer 530 30 30 20

www.royaltaxi.pl

 Domówka u znajomych, 
szalona impreza w akademiku, ba-
wicie się świetnie, ale naszło was 
na wypad do klubu. Tramwaje już 
nie jeżdżą, nocny za godzinę, a z 
buta nikt nie będzie przecież nagi-
nał aż do centrum. Pozostaje tak-
sówka, no ale trochę szkoda kasy, 
którą przecież można przeznaczyć 
na przyjemniejsze rzeczy. Chyba, 
że zadzwonicie po Royal Taxi! To 
korporacja taksówkarska, którą pro-
wadzą fajni młodzi ludzie, znający 
i rozumiejący potrzeby i możliwo-
ści studentów. Dlatego też chłopcy 
ustalili niskie stawki za przewóz, 
tak aby dogodzić także studentom.
 Wrocławskie taksówki 
należą do najdroższych w Polsce, 
dlatego przeciętny student nie może 
sobie pozwolić na ten rodzaj trans-
portu. Korporacja Royal Taxi chce 
to zmieniać. Standard świadczonej 
usługi musi być na wysokim pro-
fesjonalnym poziomie, ale ceny też 
nie mogą być wygórowane. Akade-
miki są położone w takiej odległo-
ści od centrum, że za każdy kurs 

wychodzi 15 zł, co daje 3,75 zł od 
osoby, jeśli jedzie się w czwórkę. 
Ale z innych części miasta za pod-
wózkę zapłacimy podobnie, też 
w granicach 15-20 zł, np. z Krzy-
ków, Gaju, Biskupina, czy Nowego 
Dworu. Cena od osoby wychodzi 
w zasadzie niewiele wyższa niż za 
bilet na autobus nocny, więc jest to 
zdecydowanie opłacalne. Na taksę 
nie trzeba czekać godzinę, a potem 
jechać kolejne pół na miejsce i ci-
snąć się w przepełnionym autobusie 
jak sardynki.
 Zamówiliście już taksów-
kę, czekacie, ale nie macie pomysłu 
do jakiego klubu udać się na dobrą 
bibkę? Spokojnie, chłopaki z Royal 
Taxi służą pomocą i w tym zakresie. 
W końcu są młodzi, z doświadcze-
nia wiedzą, gdzie w mieście najlep-
sze imprezy się kręcą. Dyskoteka w 
stylu lat 70.? Bal przebierańców? 
Impreza tematyczna? Oni 
wiedzą gdzie, więc wsia-
daj i pozwól zawieźć się na 
najlepsze party we Wrocła-
wiu.

A może skończył się wam alkohol? 
Albo fajki? Royal Taxi prowadzi 
też ekstra usługę kurierską, więc 
jeśli czegokolwiek potrzebujecie 
mogą wam to dowieźć w cenie stan-
dardowego kursu plus kilka złotych 
za ekstra pomoc. Możecie nawet 
zamówić podpaski, czy prezerwa-
tywy, jeśli akurat tego potrzebuje-
cie ;) dla chłopaków nie ma rzeczy 
niemożliwych!
Zapraszamy na fejsbukowy fanpage 
Royal Taxi, na którym więcej szcze-
gółów o cenach i rabatach, które 
także dostępne są u chłopaków.  
Dzwońcie pod numer 530 30 30 20 
i ruszajcie taksówką po Wrocławiu!

Miłośników zwierząt na 
pewno zaciekawi fakt, że 

Royal Taxi wspiera Fun-
dację 2plus4. W związku z tym 
za przewóz waszego pupila nie 
zażądają kasy, jako jedyna kor-
poracja taksówkarska 
w mieście.

Pakiet usług:

lans w taxi za grosze

profesjonalne doradztwo 
imprezowe

zakupy na telefon 24h
(zabrakło marchewki o 2 w 
nocy ;) dzwoń! 530 30 30 20)

T
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DUŻY BiZNeS MAłYM KoSZTeM
wydaje ci się, że żeby rozkręcić biznes potrzebny jest 
gruby portfel i kontakty? Niekoniecznie. 
Załóż firmę w Akademickich inkubatorach Przed-
siębiorczości: szczegóły na www.inkubatory.pl. 
Masz też szanse na 10 000 zł na poczet swoje-
go biznesu - weź udział w Konkursie na Bizne-
splany. Do 14 października wypełnij wniosek na  
www.biznesplany.pl. Kontakt 515 229 852   

 Akademickie inkubatory Przedsiębiorczości we wrocła-
wiu (AiP przy Ue i AiP przy wSB) to jednostki wchodzące w skład 
największej w europie inicjatywy akademickiej, mającej na celu 
rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Biura AiP 
funkcjonują przy 40 najlepszych uczelniach w Polsce. AiP wro-
cław od 2005 roku stworzyły możliwość przetestowania ponad 
300 pomysłów biznesowych. obecnie aktywnie działa w nich 
ok. 100 przedsięwzięć. AiP wrocław, w ramach maksymalnie 
dwuletniej współpracy, zapewnia swoim beneficjentom: dzia-
łalność na zasadzie pionu w inkubatorze (użyczenie osobowo-
ści prawnej), prowadzenie księgowości firmy, porady prawne, 
dostęp do pomieszczeń biurowych, doradztwo, indywidualne 
konto bakowe, promocję w mediach, organizację spotkań biz-
nesowych, pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje oraz 
pakiet korzyści Benefits4Business. opłata za udział w programie 
preinkubacji AiP: 250 zł. więcej informacji na www.inkubatory.pl

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
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Czajownia
ul. Białoskórnicza 7/8/9

Wrocław
www.czajowniawroclaw.pl
czajowroc@gmail.com

Otwarte: 13-23
 tel. 71 727 95 75

 „Twardy jest zawód górnika, twardy i wymagający niezwy-
kłego hartu, wykuwający surowość dla siebie i innych, pełen upo-
rczywej znojnej walki z węglowymi skałami, walki, w której tężeją 
mięśnie i serca. Twardy jest zawód marynarza, chłostanego przez 
wichry i uginającego sie pod sztormami i twardzi są ludzie morza 
na chybotliwych deskach pokładu, dla których nieustępliwość i siła 
muskułów stanowią nieraz o gołym życiu. Ale	 najtwardsi	 pod	
słońcem,	wszędzie,	na	wszystkich	równoleżnikach	i	południ-
kach,	są	ludzie	przemysłu	gastronomicznego.

 Twardzi są kelnerzy, szatniarze, barmani, muzycy z nocnych 
lokali. Życie ich upływa w nieustannej walce. Jest to niejednokrotnie 
walka z czymś straszliwszym od żywiołu. Wobec pertraktacji z pija-
nym gościem praca w kamieniołomach wydaje się fabrykowaniem 
dziecięcych baloników. Starożytni galernicy uciekliby w popłochu 
na widok katorżniczej roboty, jaką wykonuje  barman w sobotnie 
wieczory, zaraz po pierwszym każdego miesiąca. Toteż barmani ci 
mają twarde serca, nic nie jest w stanie ich wzruszyć, rozpogodzić, 
przejąć sympatią dla świata. Nic - ani uprzejmość, ani ubóstwo, ani 
młodzieńcza naiwność, ani radość życia. Imponuje im moc, urzeka 
ich siła, i twardość innych, korzą się tylko przed realnymi korzyścia-
mi. Gotowi są służyć tym wątpliwym wartościom, nie zdając sobie 
sprawy, jak bardzo czynią niesłusznie, Usprawiedliwia ich jedno: 
atmosfera	nocnego	lokalu,	w	którym	spędzdzają	życie...”

Leopold Tyrmand „ZŁY”, 1955
Nie czujcie się zaproszeni...

ul. Kazimierza Wielkiego 50
(przy przejściu świdnickim)

www.nietota.pl
669	683	626

Kazimierza Wielkiego
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Szanowny Gościu!
Ośmielamy się zaprosić Cię do czajowni - miejsca, w którym czas potrafi 
się zatrzymać, a zmysły doznają ukojenia. Miejsca, gdzie zasmakujesz wy-
śmienitych herbat najwyższej jakości, które zostały sprowadzone z pomo-
cą Towarzystwa Miłośników Herbaty, wprost z plantacji na całym świecie. 
Oprócz mnóstwa rodzajów herbat, propoponujemy przeróżne smakołyki, 
dania orientalne czy lody herbaciane. 
Aby zupełnie poprawić nastrój podajemy także fajkę wodną - mistyczny 
przyrząd, który pozwala na palenie odurzająco wonnego tytoniu, który 
uzyskał swój aromat poprzez namaczanie w melasie. Ze wszystkich tych 
atrakcji można korzystać w nastrojowym ogrodzie herbacianym, ukrytym 
w podwórzu pomiędzy zabytkowymi kamienicami. Czaj!

Herbata · Tea · Tee · ياش · 
Çay · Гарбату · Чай · Čaj · 
Tsaa · Thé · Té · Τσάι · הת · 

Teh · Tēja · یاچ · Chá · Chai · ےئاچ

17
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Plac Grunwaldzki 12/14, Wroclaw
swiatlozielone@tlen.pl

 Studencie! Nie wiesz co ze 
sobą zrobić po zajęciach? Nie masz 
pomysłu na to, jak spędzić swój wolny 
czas? Oto najciekawsze rozrywkowe 
propozycje na najbliższy czas!
 Idź do kina! Jeśli znudziły 
Ci się komercyjne filmy o oklepanej 
fabule, puszczane w każdym Helio-
sie i Multikinie i chciałbyś obejrzeć 
w końcu naprawdę dobrą produkcję, 
znamy miejsce, które z pewnością 
Ci się spodoba. A mianowicie Dol-
nośląskie Centrum Filmowe, miesz-
czące się przy ul. Piłsudskiego 64a. 
DCF powstało w miejsce starego kina 
„Warszawa” i swoje uroczyste otwar-
cie miało 1. września tego roku. Od 
następnego dnia ruszyły regularne 
seanse. Centrum to powstało z myślą 
o osobach oczekujących od kina cze-
goś więcej. W repertuarze znajdziemy 
wiele filmów produkcji światowej, eu-
ropejskiej i polskiej. Tutaj uda Ci się 
obejrzeć filmy, których nie puszczają 
w żadnym innym kinie. Ostatnio moż-
na tu było podziwiać takie produkcje 
jak Passione, Kret, Ewa, Czarna We-
nus, czy Braterstwo. A już w najbliż-
szym czasie kolejne niespodzianki, 

m.in. Biutiful, Daas, czy Drugie życie 
Łucji. DCF to jednak nie tylko filmy. 
To także liczne spotkania z twórcami, 
pokazy specjalne i kluby dyskusyjne. 
Jeśli więc interesujesz się sztuką fil-
mową i chcesz poznać nowe oblicze 
kina, wybierz się do Dolnośląskiego 
Centrum Filmowego!
 Idź do teatru! Dla fanów 
przedstawień teatralnych mamy bar-
dzo dobrą wiadomość. Nowy sezon 
w Teatrze Polskim przyniesie pięć 
nowych spektakli. Podczas Europej-
skiego Kongresu Kultury można było 
podziwiać przedstawienie „Pocze-
kalnia.0”, które wystawiane było w 
ramach projektu „Trick ster”. Była to 
sztuka premierowa i będzie wystawia-
na przez cały następny sezon. Głów-
nym tematem „Poczekalni.0”, której 
reżyserem jest Krystian Lupa, jest 
przemoc. Oprócz tego Teatr Polski za-
prezentuje cztery inne nowe spektakle. 
W listopadzie odbędzie się premiera 
sztuki „Blanche i Marie” Cezarego 
Ibera. Kolejna nowość to inspirowane 
Freudem przedstawienie „Hans, Dora 
i Wilk” w reżyserii młodego, lecz do-
świadczonego Michała Borczucha. 

Natomiast już w przyszłym roku w 
Teatrze Polskim swą premierę będzie 
miał spektakl Jana Klaty pt. „Diabeł”, 
stworzony na podstawie filmu z 1972 
roku o tym samym tytule. Oprócz tych 
kilku nowości w teatrze dalej można 
podziwiać takie słynne przedstawienia 
jak „Ziemia obiecana”, „Sprawa Dan-
tona”, „Tęczowa trybuna”, czy „Sen 
nocy letniej”. Miłośnicy teatru będą 
więc zadowoleni.
 Idź na imprezę! Początek 
roku akademickiego zawsze obfituje 
w ciekawe imprezy. Oprócz Wielkich 
Otrzęsin Wrocławia, które odbywają 
się od 6 lat, każda z uczelni zorgani-
zuje swoje własne otrzęsiny w Ete-
rze. Maraton rozpoczęła Akademia 
Wychowania Fizycznego. Może więc 
warto wybrać się na 
jedną z takich im-
prez i zintegrować 
się z nowymi stu-
dentami? Inna fajna 
impreza odbędzie 
się w Salvadorze, 
zwanym inaczej „la 
hacienda de ucie-
cha”. Klub ten mie-

ści się w samym centrum miasta, przy 
Placu Solnym i z pewnością przycią-
ga fanów dobrych trunków. Można tu 
skosztować m.in. tequili, sangrii, czy 
calimocho. W październiku Salvador 
obchodzi swoje siódme urodziny i z 
tej okazji we wszystkie weekendy tego 
miesiąca będą odbywały się specjalne 
imprezy, na których zagrają najlepsi 
didżeje i muzycy, m.in. 07.10 wystą-
pi Envee miksujący wiele znanych 
kawałków, oraz One Shot Sound, a 
08.10. DJ Qbior, który uwielbia łączyć 
skrajne gatunki i piosenki. Jeśli jednak 
wolicie inne klimaty polecamy rocko-
teki w Kultowej i w Od zmierzchu do 
świtu. Imprez co nie miara, więc każdy 
znajdzie cos dla siebie.

Redakcja CP
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 Szukasz klubu muzyczne-
go ze świeżą, dobrą muzą? Mamy 
coś dla Ciebie! Nowo powstały klub 
Zielone Światło usytuowany przy 
Placu Grunwaldzkim 12/14. Podob-
no pomysł na stworzenie tego kli-
matycznego miejsca zrodził się… z 
fantazji! Najważniejsze jest jednak 
to, że serwuje się tu sporą dawkę 
muzyki alternatywnej, wyjątkowej, 
niszowej. 
 Jak sami właściciele mó-
wią, ogranych hitów nie przyjmują 

z entuzjazmem. Dlatego można tu 
posłuchać przede wszystkim dobrej 
klubowej muzyki, ocierającej się 
o takie gatunki jak dubstep, dru-
m’n’bass, breakbeat, electroswing, 
oldschool hip-hop, mash-up, indie 
rock, uk garage, electrohouse. Jed-
nym słowem - dla każdego coś do-
brego! Stałymi rozkręcającymi im-
prezy są w Zielonym Świetle m.in. 
DJ Wyatt, grający w najlepszych 
wrocławskich klubach, Jedno Piwo 
Sound - jeden z najmłodszych klu-

bowych składów w mieście, oraz 
Kuba Libre, który zaspokoi różno-
rodne muzyczne gusta.
 Oprócz świetnej muzyki, 
w klubie panuje niezwykła atmos-
fera. Klimatu dodają z pewnością 
niesamowite malunki zdobiące ścia-
ny, które zostały stworzone ręcznie 
na zamówienie przez Sławomira i 
Marzenę Miazga. Fanów wyrobów 
tytoniowych na pewno ucieszy fakt, 
że w klubie można palić. Zaletą Zie-
lonego Światła niewątpliwie są też 

niewygórowane ceny piwa i innych 
alkoholi. 
 Z całą pewnością klub Zie-
lone Światło wyróżnia się wśród 
wielu wrocławskich muzycznych 
klubów, nie tylko zupełnie inną, wy-
jątkową i mało znaną muzyką, ale 
także niezwykłym klimatem, który 
tam panuje. Jest to dobre miejsce 
zarówno na posiadówkę przy piw-
ku, jak również na dobrą taneczną 
imprezę.
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 Każda kobieta czasem (może 
nawet częściej niż czasem) potrzebuje 
kupić sobie coś ładnego, jakiś łaszek na 
poprawę humoru, nowy ciuszek, żeby 
podobać się swojemu 
mężczyźnie. Niestety 
skromny studencki bu-
dżet nie pozwala zasza-
leć po galeriach handlo-
wych. Często możemy 
kupić tylko jedną rzecz 
z miliona innych, które 
wpadły nam w oko. Ale 
jest na to rada! Miano-
wicie Jagodowa Szafa - 
sklep z odzieżą używaną 
i nową, który znajduje się 
praktycznie w centrum 
Wrocławia, bo przy ul. 
Sokolniczej (boczna Jana 
Pawła II).
 Od niedawna sklep ma nowego 
właściciela - panią Jagodę, choć właści-
wie jest to firma rodzinna, prowadzona 

także przez jej męża i córki. Bardzo za-
leży im, aby sprzedawana u nich odzież 
była zadbana, dobrej jakości. Z drugiej 
strony dbają też o niskie ceny, które za-

dowolą każdego. Dla-
tego jeżdżą po całej 
Polsce w poszukiwaniu 
towarów po hurtow-
niach. Sklep pani Ja-
gody wielkością przy-
pominać może butiki w 
centrach handlowych. 
Jest naprawdę spory, 
ma aż 150-200mkw! 
Znajdziemy tu ubrania 
z Francji, Włoch, An-
glii, Holandii, Belgii. 
Co tydzień są dostawy 
nowych ciuchów. Jako, 
że zbliżają się chłodne 
miesiące, w Jagodo-

wej Szafie można także znaleźć rzeczy 
na zimę. Są tu ciepłe kurtki, które nabyć 
można już za 18 zł, ekstra modne skóry 

w wyjątkowej cenie 25 zł/kg, a także do-
datki takie jak czapki, czy rękawiczki już 
za 5 zł. 
 Oczywiście jak to w second 
handzie, żeby znaleźć coś ładnego i pa-
sującego trzeba się nastawić na ostre po-
szukiwania. Ale ceny, które oferuje pani 
Jagoda na pewno do tego zachęcają! We 
wtorki za sztukę zapłacimy 6 zł (w cza-
sie wyprzedaży), a potem z dnia na dzień 

ceny regularnie 
maleją o złotów-
kę, więc w soboty 
i poniedziałki ku-
pimy ciuszki już za 
2 zł od sztuki! Nie 
tylko panie mogą 
obkupić się w Ja-
godowej Szafie. 

Dla panów też coś się znajdzie. Jest tu 
dużo markowej sportowej odzieży, mię-
dzy innymi koszulki, spodnie, kurtki, ale 
także koszule, czy marynarki. Można na-
wet znaleźć kimono do karate! A oprócz 

ubrań dostaniemy tu także pościel, koce i 
firanki, czyli przydatne rzeczy, które czę-
sto musimy przywozić od rodziców.
 Wśród wielu lumpeksów Ja-
godowa Szafa na pewno wyróżnia się 
zarówno cenami, jak i jakością sprzeda-
wanej odzieży. Dziewczyny (i chłopaki), 
uruchamiajcie instynkt łowcy i ruszajcie 
na zakupy, bo już 18. października w Ja-
godowej Szafie będzie totalna wyprze-
daż!
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Raz w miesiącu wyprzedaż, najbliższa 18 października, nie przegap!

Jagodowa Szafa, ul. Sokolnicza 34-38
pon 9:00 – 17:00, wt – pt 9:00 – 18:00

sob. 9:00 – 14:00

gdańsk 
ul. chlebnicka 43/44
tel. 58 301 83 22

wrocław 
ul. leszczyńskiego 5/1c

tel. 71 344 11 05

NAJCZęŚCIEJ

TATUOWANE

LOGO
NA ŚWIECIE
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godziny otwarcia:   
pn - pt: 10.00 - 20.00   sob: 10.00 - 15.00

studio agama
tattoo&piercing

ul. bialoskórnicza 18
wroclaw

tel. 605 404 611 
ezzart@o2.pl

Jagodowa Szafa

AKCESORIA JUBILERSKIE

BIŻUTERIA MINERAŁY

Oferujemy szeroką gamę kamieni 
i akcesoria do wyrobu korali.

Wykonujemy biżuterię wg 
       idywidualnego projektu 

       z posiadanych przez nas kamieni.

Naprawiamy korale.

W SPRZEDAŻY ORYGINALNA BIŻUTERIA

Wrocław ul. Krynicka 35
Czynne pon-pt: 10-18, sob: 10-15

www.mazi.wroclaw.pl
tel: 71/ 793-52-66

torebki, buty apaszki, paski
36

40

41

39

6
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Butik czynny:
pn-pt: 10:00 - 18:00, sob: 11:00 - 15:00

www.garderobavintage.pl

GARDEROBA 
Vintage

	 Rok	temu	na	ulicy	Igielnej	powstał	Vintage	Shop,	w	którym	można	znaleźć	garderobę,	która	wy-
różni	Cię	z	tłumu.	Znajdziesz	tu	stylowe	oraz	niebanalne	szmatki	i	dodatki	światowych	marek	w	bardzo	
atrakcyjnych	cenach.	Jeśli	i	Ty	lubisz	bawić	się	modą	a	nie	chcesz	zrujnować	swojego	portfela,	nie	możesz	
przegapić	tego	adresu!	Co	dzień	dodajemy	coś	nowego,	więc	zapraszamy	do	szperania!

	 Chcemy	zaproponować	Wam	wspólną	zabawę	modą.	Szukamy	pasjonatek	podobnych	do	nas,	
które	pragną	wystylizować	sesje	zdjęciowe	lub	zamieścić	swoje	zdjęcia	w	stylizacjach	stworzonych	z	ubrań	
z	naszego	butiku.	Jeśli	 rozpiera	Cię	energia	 i	kreatywność,	wykorzystaj	 ją!	Pragniemy	również	zaprosić	
do	współpracy	młodych	projektantów	ubrań,	wytwórców	biżuterii,	nakryć	głowy	oraz	torebek.	Organi-
zujemy	autorskie	pokazy	mody!	Patronat	medialny	nad	sklepem	i	organizowanymi	przez	nas	imprezami	
obejmuje:	Babskie.tv	Zapraszamy	do	współpracy:	projektantów,	stylistów	oraz	modelki.

jesteś osobą prZebojową, kreatywną a prZy okaZji atrakcyjną  
i chcesZ się ZapreZentować sZersZej publicZności? 

Zapraszamy do udziału w castingu do eventu promującego wydanie specjalne Dla Studenta (zapraszamy kandydatów na modelki i modeli). Zdjęcie 
twarzy oraz całej sylwetki wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego chcesz wziąć udział w imprezie promującej gazetę Czerwony Portfelik wydanie 
Dla Studenta  (do 1000 znaków) prosimy przesyłać na adres: casting@czerwonyportfelik.pl. Skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

5
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 drogeria Laguna
ul. Powstańców Śląskich 165
Wrocław
tel. 71/ 361 71 38

***
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Salon FryzjerSki 
ul. Drukarska 38, WrocłaW, tel. 71/367 58 83
pn - pt: 9:00 - 19:00, sob: 9:00 - 15:00

cZy wiesZ, że…?
  Farbowanie włosów - istotna jest przede 

wszystkim farba, której do tego użyjemy. 
Ogólnodostępne w drogeriach farby mają 
zbyt wysokie stężenie oksydantów, co po-
woduje szybkie płowienie koloru. Dlatego 
najlepiej kupić niewiele droższą farbę fry-
zjerską i dodać do niej dobry utleniacz.

  Chcąc pozbyć się odrostów, farbujemy 
je ton w ton nakładając farbę na 20 minut 

tylko na nie i na 10 minut na całe włosy.
  Tapiru najprędzej pozbędziemy się na-

kładając na włosy odżywkę z sylikonem 
i proteinami jedwabiu, a na to czepek lub 
worek foliowy. Czekamy 20 minut, spłu-
kujemy i normalnie myjemy włosy szam-
ponem.

 Im częściej rozjaśniamy włosy, tym 
nasz naturalny kolor staje się ciemniejszy. 
Natomiast im bardziej je przyciemniamy, 
tym naturalnie są jaśniejsze! Wpływa na 

to zwiększona lub zmniejszona produkcja 
eumelaniny lub feomelaniny.

  Jeśli chcemy trwale odbarwić włosy, 
powinniśmy po rozjaśnieniu użyć tzw. 
colorance, który zniweluje żółty lub rudy 
odcień - jest to farba półtrwała, która prak-
tycznie nie niszczy włosów. Dostać ją 
można w salonach fryzjerskich, stąd warto 
rozjaśniać włosy pod okiem fryzjera.

  Nasza skóra jest bardzo wrażliwa na 
wszelkie bodźce i przyzwyczajenia ze-

wnętrzne, dlatego robienie koków na czub-
ku głowy sprawia, że włosy w tym miejscu 
stają się coraz cieńsze i jest ich mniej.

  Najmodniejsze są teraz strzyżenia 
awangardowe z wyraźnie zaostrzona linią 
cięć. Kobiety często decydują się na mę-
skie fryzury, krótkie i półdługie. Golenie 
jednego boku jest już passe.

    Podobno to fryzjerzy piją najwięcej 
alkoholu i najczęściej imprezują!

Redakcja CP

Poprawna pielęgnacja włosów jest bardzo istotna, 
mimo, że traktujemy to jako zwykłą czynność codzien-
ną... Wyobraź sobie, że dobre strzyżenie, dobrze do-
brany kolor farby - nada Twojej fryzurze wyjątkowy wy-
raz i styl... Całość wykonania ma szokować i musi być 
łatwa w utrzymaniu ... ile razy wychodzisz z salonu ze 
wspaniale wymodelowanymi włosami, a następnego 
dnia sobie z nimi nie radzisz... - czas to zmienić!

STUDENCKIE CZWARTKI
5% taniej na usługi koloryzacji i pielęgnacji
10% taniej na usługi strzyżenia
Tylko do końca października, z tym numerem Czerwonego Portfelika, 
dodatkowo do usług koloryzacji i pielęgnacji sesja opalania
na łóżku solaryjnym z normą 0,3 GRATIS!!!

ul. K.C. Norwida 32-1
(pl. Grunwaldzki)
tel: 504 505 006

Godziny otwarcia:
pon - sob: 9:00 - 22:00
nd: 11:00 - 20:00www.solariumsid.pl
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strzyżenie damskie 50 zł

strzyżenie męskie 35 zł

farbowanie 50 zł

baleyage 60 zł

TeL: 508 256 567
konsultacja 
dojazd do klienta 
w cenie usług

salon fryzjerski na telefon

Wyślij sms o treści DŁONIE oraz imię i nazwisko  
na numer tel: 502 50 50 49,  

a otrzymasz relaksacyjny zabieg na dłonie w oriflame
 Uwaga! Wysyłając sms od poniedziałku do środy  

do godz. 13:00 oczekuj telefonu  
od Niezależnego Konsultanta oriflame 

w czwartek po godz. 19:00
 Nie przegap okazji!

studencie dłonie twoją wizytówką
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DUża pIzza OD 8,50 pLN 
z kUpONeM SOS DO pIzzY gratIS 
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SUper prOMOCJa!  
zaMaWIaSz DaNIe 

DrUga pOrCJa za pÓł CeNY 
DzWOń 71 797 57 06
DOWÓz przY zaMÓWIeNIU Na MIN. 20 zł gratIS 

DO 20 zł LUb pOWYżeJ 4 kM 2,5 zł

tel. 71 372 11 11 
www.bravo.wroclaw.pl

pl. grunwaldzki 18 
od 11:00 do 23:00

            Torty, ciasta, ciasteczka, 
no i mufiny, budzące dreszcze 

espresso - zdecydowanie królowa 
wszystkich kaw, 

cappuccino z olbrzymią pianką, 
czekoladowe mochaccino, obdarowujące 
chłodem kawy mrożone, szejki i świeże soki. 
I wszystko to my! I możesz z nami małpować 
tak jak lubisz: w towarzystwie znajomych, 
z ulubioną książką, a może w biegu i na 
wynos... bo przecież i tak się spotkamy.

kawa
za 

jedyne  
6,7 
PLN

Małpi coffeeshop  
przy ulicy Ruskiej 10 we Wrocławiu

 Wiadomo, że 
student nie może ciągle 
żywić się fast foodami 
albo mrożonkami z Bie-
dronki. Czasem każdy z 
nas ma ochotę na pysz-
ny domowy obiadek jak 
u mamy. We Wrocławiu 
jest kilka jadłodajni, 
które zadowolą studen-
ta bogatym jadłospisem 
i cenami. W okolicach 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego znajduje się Ba-
zylia, która ma jeszcze 
kilka innych punktów 
w mieście. Akurat ten 
powstał jako pierwszy i 
cieszy się każdego dnia 
ogromną frekwencją. 
To z pewnością dzięki 
różnorodnemu menu, 
w  którym znajdziemy 
zarówno schaboszczaka 
z ziemniakami, czy pie-
rogi, jak i dania kuch-
ni włoskiej i greckiej. 
Ceny niewygórowane, 
na każdą kieszeń.
 S t u d e n t o m 
Politechniki polecamy 
odwiedzić restaurację 
Kurna Chata, miesz-
czącą się przy ul. Grun-
waldzkiej 67. Lokal jest 
stylizowany na wiejska 
chatę: stoły i krzesła są 
drewniane, naczynia 
ceramiczne, a ściany 
ozdobione starociami. 
W menu znajdziemy 
między innymi pieczone 
pierogi, zasmażaną ka-
pustę, kopytka, smażo-
ny ser, zupy, grillowane 
buły z mięsem, szasz-
łyki, czy domowego 
schabowego. Do obiad-
ku piwko, a na zimne 
wieczory grzane wino. 
Potrawy pyszne, porcje 
duże, a ceny przystęp-
ne, bo od 5 do 20 zł. 
Wszystko czego potrze-
buje przeciętny student, 
by zaspokoić swój głód.

Redakcja CP

gDzie 
Dobrze 
i tanio 
Zjeść

pełna informacja o promocjach 
przy zamóWieniach telefonicznych.

 

Restauracja włosko-grecka ElGreco 
ul. Racławicka 13 
www.elgreco.pl

Dzwoń z prawidłową odpowiedzią pod numer 
tel. 505-151-952 i wygraj jeden z pięciu kubków  
termicznych z logo Delikatesów T&J lub jedną z 
dwudziestu Kart Klienta Społem, która uprawnia 
do rabatu w wysokości 5% przy zakupach powy-
żej 20 zł Delikatesach T&J. 

Nie przegap kolejnej okazji by zyskać z Czerwo-
nym Portfelikiem. UWAGA! Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Podpowiedzi szukaj na stronie www.spolem.pl

Studenci! WSpólnie z DeLiKateSaMi t&J 
ogłaszamy konkurs z ciekawymi nagrodami!

Znasz co najmniej jeden z adresów  
Delikatesów T&J we Wrocławiu? 
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 Taneczne rytmy sączące się z głośników, DJ rozkrę-
cający imprezę, światła, lasery - dobra imprezka w nowym 
wrocławskim klubie? Otóż nie! To zajęcia sportowe w siłowni 
Classic Fitness, która znajduje się w Galerii Dominikańskiej. 
Co prawda klub istnieje już od 2001 roku, ale niedawno prze-
szedł generalny remont, został powiększony, unowocześniony 
i przystosowany do wymagań najwybredniejszych użytkow-
ników. Oprócz profesjonalnego treningu możemy liczyć tu 
także na dobrą zabawę. Wszystko właśnie dzięki imprezowej 
atmosferze - żywej, energicznej muzyce, klubowym światłom 
i oczywiście DJ-owi z prawdziwego zdarzenia! Classic Fitness 
pozwala nam łączyć przyjemne z pożytecznym, ćwiczenia  z 
zabawą. Takie specjalne eventy odbywać się będą regularnie. 
Pierwszy z nich miał miejsce już 14. września. 

 Jednak dla osób, które chcą sko-
rzystać z siłowni nie jest najważniejsza 
niezwykła aura, lecz profesjonalny sprzęt 
i obsługa. Na to również możemy liczyć 
przychodząc do klubu Classic Fitness. 
Na dwóch kondygnacjach znajdują się 
specjalnie wyposażone sale do aerobiku, 
sale rowerowe oraz 
do zajęć grupowych. 
Profesjonalni trene-
rzy prowadzą zajęcia 
w grupach, dbając o 
komfort uczestników 
i przystosowując po-
ziom zaawansowania 
do ich potrzeb i umie-
jętności. Sprzęt, na 
którym odbywają się 
treningi to najnowo-
cześniejsze urządzenia 
na świecie, pozwalają-
ce nawet na korzysta-
nie z wirtualnego trenera. A jeśli ktoś po-
trzebuje efektywniejszego treningu, może 
skorzystać z treningu personalnego pod 

okiem profesjonalisty. Ma wtedy pew-
ność, że ćwiczenia będą dobrane do jego 
możliwości, potrzeb i celów. Bez względu 
na to, czy jest to wzrost siły i wytrzyma-
łości, redukcja masy ciała, czy też powrót 
do formy po kontuzji. Twój osobisty trener  
zaplanuje cykl ćwiczeń, które pomogą Ci 

osiągnąć cel, skontroluje 
efekty, poprawi błędy, spe-
cjalnie dobierze parametry 
treningu, byś czuł się kom-
fortowo. 
  M o ż l i w o ś c i 
jest mnóstwo, więc nie 
trzeba obawiać się, że po 
pewnym czasie zajęcia w 
Classic Fitness się znudzą. 
Profesjonalna ekipa to nie 
tylko trenerzy i instrukto-
rzy, ale także doktorzy, die-
tetycy i specjaliści w tema-
tach fizjologii. Klub to nie 

tylko ćwiczenia, treningi i ciekawe wy-
darzenia, ale także wykłady i pogadanki z 
ekspertami w różnych dziedzinach zwią-

zany bezpośrednio i pośrednio ze sportem. 
Dzięki takim spotkaniom możemy zdobyć 
także teoretyczną wiedzę, która przyda się 
z pewnością przy ćwiczeniach, diecie, a 
także codziennym dbaniu o nasze zdro-
wie. 
 Właściciele siłowni chcą jak 
najlepiej sprostać oczekiwaniom swoich 
klientów, wychodząc naprzeciw ich po-
trzebom. Przykładem może być sekcja 
boksu, która rusza na prośbę użytkowni-
ków klubu. Na zajęcia, odbywające się 
dwa razy w tygodniu zapisać się może 
każdy. Znajdzie się też coś specjalnie dla 
kobiet - warsztaty z samoobrony, zawie-
rające elementy wielu sztuk walki. Infor-

macji o tych i innych atrakcjach w Classic 
Fitness szukajcie na stronie www.classic-
-fitness.pl. Tam także więcej o specjalnych 
promocjach dla studentów! Po intensyw-
nym treningu czas na chwilę relaksu - ma-
saż, na jaki tylko masz ochotę, odprężają-
cą i zbawienną dla zdrowia i urody saunę 
lub wyjątkowe opalanie w solarium. A 
wychodząc nie zapomnij zahaczyć o do-
brze zaopatrzony fitness bar.

www.classic-fitness.pl

Plac Dominikański 3, Wrocław
Galeria Dominikańska   
(poziom +4,+5 parking C)
tel.: 71 346 82 20
www.classic-fitness.pl
e-mail: info@classic-fitness.pl
Godziny otwarcia klubu:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 22:00
sobota: 8:00 - 20:00
niedziela: 9:00 – 20:00

 Popularność jednośladów do-
strzegli także włodarze stolicy Dolnego 
Śląska. Miasta w Europie mogą już po-
chwalić się sieciami wypożyczalni rowe-
rów, z których najsłynniejszy jest chyba 
paryski Velib. „Wrocławski Rower Miej-
ski”, bo tak brzmi nazwa przedsięwzięcia, 
które realizują wspólnie władze miejskie i 
firma nextbike, wystartował przed kilku-
nastoma tygodniami. To sieć wypożyczal-
ni rowerów rozmieszczonych w kilkuna-
stu punktach miasta, gdzie na amatorów 
dwóch kółek czekają  charakterystyczne 
szare rowery (łącznie jest ich 140). Wro-
cławianie mogą wypożyczać je bez prze-
szkód. Pierwsze trzydzieści minut jazdy 
jest darmowe. Następna godzina kosztuje 
2 złote, kolejna zaś 4. Korzystając z ro-
weru miejskiego można więc w ogóle 
uniknąć opłat. Wystarczy tak zaplanować 

p o d r ó ż , 
aby przed 
u p ł y w e m 
darmowej 
pół godzi-
ny odsta-
wić rower 
do stacji 
dokujące j 
i wypoży-
czyć nowy. 
„WuEreM-
ką” magi-
strat chce zmniejszyć natężenie ruchu sa-
mochodowego w mieście oraz promować 
ten ekologiczny środek transportu. Aby 
rozpocząć przygodę z WRM potrzebna jest 
rejestracja na stronie www.nextbike.pl.  
Po zatwierdzeniu regulaminu trzeba do-
konać wpłaty na konto (minimum sym-

boliczną złotówkę). Chcąc wypożyczyć 
rower z terminalu należy autoryzować 
wypożyczenie przy pomocy numeru te-
lefonu komórkowego lub używając kar-

ty kredytowej 
systemu PayPass 
oraz Urban Card. 
SMS-em otrzy-
masz specjal-
ny kod. Po jego 
w p r o w a d z e n i u 
do zamku szyfro-

wego rower jest już gotowy do jazdy.  
Aby go zwrócić, należy zalogować się 

wprowadzając numer telefonu i PIN. Je-
żeli stacja jest pełna, wówczas trzeba 
przypiąć rower zamkiem szyfrowym do 
stałego elementu wypożyczalni.

DB
źródło: Gazeta Męska tylko dla mężczyzn 
09/2011, www.gazeta-meska.pl

MODA	NA	JeDNOŚLAD



20% rabatU Na karNet

fUtUrebODY SLIM - LINe 

2 rOzMIarY MNIeJ W 3 MIeSIąCe

R   E   K   L   A   M   A

Masz	dość	
podpierania	ścian,	
gdy	wokół	wszyscy	

tańczą?	
A	może	masz	talent,	

który	chcesz	rozwijać	
na	profesjonalnym	

kursie?
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Z Czerwonym Portfelikiem  Dla Studenta masz szansę przez miesiąc uczestniczyć w 
zajęciach w Studiu Tańca Galaxy z 20% zniżką na dowolny karnet i sprawdzić, czy 
Twoje serce bije w rytm latino, walca czy hip-hopu! Więcej na www.naukatanca.org

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          Lato minęło, zbliżają się chłod-
ne miesiące, więc czas wrzucić biki-
ni i skąpe spódniczki na dno szafy 
i zacząć obrastać w tłuszczyk? Nic 
z tego! O formę trzeba dbać przez 
cały rok, nie tylko po to, by podobać 
się płci przeciwnej i samym sobie, 
ale także by zachować witalność i 
siłę. 
 Brak Ci pomysłu, jak 
utrzymać idealną sylwetkę? Nie 
chcesz katować się ostrymi dietami i 
różnymi odchudzającymi specyfika-
mi? Prezentujemy więc idealne roz-
wiązanie - Futurebody - klub fitness 
dla kobiet! Klub założył 5 lat temu 
Łukasz Kaźmierczak, który wcze-
śniej był osobistym trenerem wielu 
ciekawych osób w kraju i zagranicą, 
którym pomagał dojść do znako-
mitej formy. Pan Łukasz doskonale 
zna się na ćwiczeniach i diecie, na 

podstawie swojego wieloletniego 
doświadczenia i wiedzy opracował 
nawet swój własny System Slim 
Line. Treningi w klubie Futurebody 
bazują właśnie na tym systemie ćwi-
czeń. Do tego pan Łukasz doradza 
odpowiednią dietę i osobiście pil-
nuje na zajęciach, by prawidłowo i 
rzetelnie wykonywać ćwiczenia. 
 Nawet jeśli nie chodzi nam 
o zrzucenie zbędnych kilogramów, 
ale o zniwelowanie cellulitu, czy o 
zwiększenie odporności i kondy-
cji, warto wybrać się na te krótkie 
i przyjemne zajęcia. Bo nie chodzi 
o to, by katować się kilka godzin 
dziennie nieumiejętnie dobranymi 
ćwiczeniami, które i tak nie dadzą 
nam pożądanego efektu, a tylko nas 
zmęczą i zniechęcą do dalszego dzia-
łania. Przez nieodpowiednio wybra-
ne ćwiczenia możemy też zamiast 
schudnąć, zrobić sobie masę mię-
śniową jak kulturysta. Także aerobik 
i inne tego typu treningi nie mają 
nic wspólnego z gubieniem kilo-
gramów. Mogą jedynie pomóc nam 
w zachowaniu formy i utrzymaniu 
kondycji, które wcześniej wypracu-
jemy. Wszystko trzeba więc robić z 
głową, pod okiem osoby, która zna 
się na rzeczy. Najfajniejsze jest to, 
że po kilku zajęciach w Futurebo-
dy będziemy w stanie samodzielnie 
wykonywać zaprezentowane układy 
ćwiczeń w domu. Trzeba jednak pa-
miętać, że nie chodzi jedynie o same 
ćwiczenia.
 Slim Line System to także 
cały plan odpowiedniego odżywia-
nia się, który uwzględnia możliwo-
ści czasowe i aspekty zdrowotne 
każdej osoby. Ważne jest, by zda-
wać sobie sprawę, że aby osiągnąć 
wymarzony efekt, trzeba być konse-
kwentnym, zawziętym i zorganizo-
wanym.  
 Oprócz treningów opartych 
na specjalnym systemie Futurebody, 
prowadzone są także zajęcia z jogi, 
pilatesu, stepu. Znajdzie się też coś 
dla fanek różnej maści tańców, a 
mianowicie wieczorna zumba pod 
okiem przemiłej pani trenerki. 
  Jeśli nie do końca jesteście 
przekonane co do takich metod, nie 
macie motywacji lub uważacie, że i 
tak uzyskany efekt nie utrzyma się 
na długo, pan Łukasz chętnie naj-
pierw porozmawia, wytłumaczy na 
czym rzecz polega, rozwieje wszel-

kie wątpliwości. Wystarczy wybrać 
się do Futurebody przy ul. Czarniec-
kiego 15, zadzwonić lub napisać 
maila. Wszystkie dane kontaktowe, 
godziny poszczególnych zajęć, cała 
oferta, a także cennik znajdziecie na 
stronie www.futurebody.pl. Dziew-
czyny! Nie czekajcie - zadbajcie 
łatwo i przyjemnie o swoją figurę, 
zdrowie i urodę przez cały rok! 

FUTUREBODY 
Fitness-Club

ul. Czarnieckiego 15, 
Wrocław

tel: 605-045-596
fitness@futurebody.pl

www.futurebody.pl

 Godziny otwarcia:
 pon - pt 7.00-22.00

 sob 9.00-19.00
 niedz 12.00-19.00

Tu znajdziesz 
filmiki z zajęć ZUMBY 
w FUtUReBODY

ul. Różana 4-6, Wrocław
tel: 503 189 336

KURS WSPINACZKI
NA SZtUCZNej SCIANIe

jUZ od 360Zł/oS

CeNtRUm WSPINANIA eiger
SZKołA WSPINANIA RockApe

WIeCej INfo NA

www.rockape.pl
i pod nr 660 816 900

sZkoła tańca Flashdance

breakDance
HiP-HoP
taniec towarzyski - rabat 50%
pierwszy taniec ślubny

szkoła tańca Flashdance
tel. 502 166 299
www.flashdance.info.pl
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Chcesz osiągnąć niezależność finasową? 
Myślisz o zdobyciu doświadczenia 
zawodowego już w trakcie nauki?

Skontaktuj się z nami!

Oferujemy:
• pracę w koncernie o uznanej pozycji na rynku
• możliwość dostosowania godzin pracy do planu zajęć
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość rozwoju i awansu zawodowego

Zadzwoń, lub napisz:
531 069 289
rekrutacja.wroclaw1@o2.pl
www.ovb.pl
www.sukceszovb.pl
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OfeRuJeMy:	
uMOWę	O	PRAcę	

eLASTycZNe	GODZINy	PRAcy	
PRAcę	W	MŁODyM	ZeSPOLe	

MOŻLIWOŚć	ZDOBycIA	DOŚWIADcZeNIA	
ZAWODOWeGO

MOŻLIWOŚć	AWANSu	
STAWKę	8,5	ZŁ	BRuTTO/GODZ.	

WyMAGANIA:	
KSIąŻecZKA	ZDROWIA	(SANePIDOWSKA)	

uMIeJęTNOŚć	PRAcy	W	ZeSPOLe	

KONTaKT: 
•	 Restauracja 
    ul. Ks. Witolda 6  
    tel. 501-383-020
•	 Restauracja 
    ul. Słubicka 18     
    tel. 509-630-474 
•	 Restauracja	
    ul. Magnolia Park 
    tel. 503-066-295

Jesteśmy we Wrocławiu ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1, biuro czynne jest od pn – pt, od 9:00 do 18:00, Infolinia +48 71 774 68 50 średnia odzyskiwana 
kwota to 3000 zł, żadnych opłat z góry, odzyskiwanie dokumentów, jeżeli ich nie posiadasz (zaginęły, zostały skradzione).

 Wakacje dla wielu studentów to wcale nie czas odpo-
czynku i wylegiwania się na plaży w Chałupach, ale chwytanie 
się różnych dorywczych zajęć, by zarobić „parę groszy” na krót-
kie wczasy. A że u nas z pracą ciężko, a jak się już znajdzie to 
marna i za psie pieniądze, coraz częściej młodzi ludzie decydują 
się na wyjazd za granicę. Lepsze warunki, dobrze płacą i jeszcze 
można coś zwiedzić przy okazji. Wracając do Polski zapominamy 
często o formalnościach związanych z zarobionymi przez nas 
pieniędzmi. Okazuje się, że w ten sposób tracimy nawet kilka ty-
sięcy! Od naszej zagranicznej wypłaty też możemy dostać zwrot 
podatku. Jednak cała papierkowa robota skutecznie odstrasza 
i często rezygnujemy z ubiegania się o należne nam pieniądze. 
Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy za nie-
wielką opłatą zajmują się tym na co dzień. Mowa o firmie Multi-
-Tax.
 Jest to firma zajmująca się doradztwem w zakresie zwro-
tu podatku od legalnie zarobionych za granicą pieniędzy oraz 
odzyskiwaniem tegoż podatku. Cała procedura jest bardzo pro-
sta. Wystarczy tylko zupełnie bezpłatnie wypełnić formularz na 
stronie www.multi-tax.com, co jeszcze do niczego nie zobowią-

zuje. W ciągu 48h z a -
dzwoni konsultant, który udziela wszystkich 
informacji i odpowiada na wszelkie nurtujące 
klienta pytania. Później fir- ma przesyła potrzebne 
dokumenty do wypełnienia, wraz z dokładną instruk-
cją, jak to poprawnie zrobić. Te dokumenty odsyłamy i 
czekamy na rozpatrzenie ich przez właściwy urząd, a potem już 
na nasze pieniądze. Co najważniejsze wszystko rozgrywa się 
szybko, bezpiecznie, klient nie ponosi żadnych dodatkowych 
kosztów ponad ustaloną z firmą Multi-Tax prowizją, którą po-
trącą dopiero kiedy sprawa zostanie załatwiona z sukcesem. 
Pełna profeska i gwarancja ochrony danych osobowych.
 Dodatkowo Multi-Tax proponuje swoim klientom, i nie 
tylko, nowy sposób na szybki zarobek bez wysiłku. Masz szero-
kie kontakty, wielu znajomych pracujących za granicą i zawsze 
chciałeś pracować na własną rękę? Wystarczy, że polecisz osoby 
potrzebujące pomocy przy odzyskaniu podatku. Multi-Tax po-
może Twoim przyjaciołom, a Ty za każde polecenie dostaniesz 
swoje wynagrodzenie! Dowiedź się więcej dzwoniąc pod numer  
tel.  71  774 68 50 lub pisząc na e-mail: biuro@multi-tax.com

Multi-Tax pro-
wadzona w ramach 

Grupy Kapitałowej Euro-
-Tax.pl S.A, która od stycznia 

2010 roku jest notowana na 
Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie i  jest najwięk-
szą polską firmą zajmującą się 
doradztwem w zakresie zwrotu 
podatku płaconego przez osoby 
legalnie pracujące za granicą. 

Do tej pory odzyskali ponad 175 
mln zł podatków dla ponad 

75 tysięcy Polaków pracu-
jących poza granica-

mi Polski.

Do nowego projektu poszukujemy ekstremalnie kreatyw-
nych i pracowitych młodych ludzi, którzy są głodni wyzwań 
i szybko się uczą. Jeżeli za taką osobę się uważasz i tą 
opinię podziela ktoś oprócz Ciebie  
i Twojej matki :), zgłoś się do nas!
Ogłaszamy nabór na stanowisko: 
Specjalista	ds.	sprzedaży
(planujemy zatrudnić 2 osoby)

Oferujemy:
Pracę w redakcji gazety
Prawdziwe zadania i wyzwania 
(żadnego parzenia kawy i kserowania) 
Szkolenia i Coaching 
Pracę w młodym zgranym zespole i super atmosferę 
Dopasowanie czasu pracy do grafiku zajęć na uczelni
Wysokie wynagrodzenie dla najlepszych

 Wymagamy: 
Inteligencji, kreatywności i zaangażowania 
pozostałych rzeczy nauczysz się u nas

Aplikuj: rekrutacja@czerwonyportfelik.pl
znajdź nas na Facebooku

24

30 31 32
restauracje mcdonald’s 

we wrocławiu
zatrudnią pracowników
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 Każdy z nas ma ułożony jakiś 
tam życiowy plan, mniej lub bardziej 
szczegółowy. Obejmuje on także wyma-
rzoną pracę, którą chcielibyśmy zająć się 
po ukończeniu studiów. Rozwijanie karie-
ry zawodowej i dojście do obranego przez 
nas celu, jest najczęściej długotrwałym 
procesem, wymagającym nie lada cier-
pliwości i pracowitości. Bardzo rzadko 
zdarza się, że człowiek zaraz po studiach 
dostanie pracę w super renomowanej fir-
mie, czy na wysokim stanowisku. Jednak 
z badań marketingowych (Universum 
Student Survey 2011), które dotyczyły 
najczęściej wybieranej przez studentów 
branży wynika, że wielu z nich marzy o 
pracy w największych światowych kor-
poracjach. Ambicje czy złudzenia?
 Według badań największą popu-

larnością przyszłych absolwentów wyż-
szych uczelni cieszą się branże związane 
z mediami i reklamą. Widać to zresztą 
po ilości chętnych na kierunki takie jak 
PR, dziennikarstwo, czy marketing. Są 
to najbardziej oblegane kierunki, lecz 
tylko niewielka część studentów, którzy 
je ukończą, będzie mogła zaczepić się 
w tej branży. Drugie miejsce w rankingu 
zajął sektor rządowy i publiczny, w któ-
rym pracować chce 17 % ankietowanych. 
Inne popularne wśród studentów branże 
to bankowość oraz badania i edukacja.
 Studenci odpowiadali także, w 
jakiej firmie najbardziej chcieliby pra-
cować. I tu oczywiście padały same naj-
większe korporacje i instytucje. Jeśli cho-
dzi o bankowość to najpopularniejsze są 
BKO Bank Polski, ING Bank Śląski oraz 

Bank Zachodni WBK. W branży elektro-
niki użytkowej studenci wybierają naj-
częściej firmy Philips, Samsung i Sony. 
Informatycy zaraz po studiach marzą o 
pracy w Microsofcie, Google, czy Apple. 
Absolwenci dziennikarstwa najchętniej 
zatrudnią się w TVN24, czy w Gazecie 
Wyborczej.
  Dziś młody człowiek postrzega-
ny jest często jako pogromca rynku, ry-
zykant z wielkimi ideami. Nie myśli się 
jednak o jego realnych szansach na doj-
ście do obranego celu. Należy zdać sobie 
sprawę z tego, że aby dostać pracę w wy-
marzonej firmie, najczęściej trzeba mieć 
co najmniej kilkuletnie doświadczenie w 
mniejszej firmie w danej branży. Zawsze 
można próbować dostać to, czego się pra-
gnie. Nawet trzeba! Ale trzeba też mieć 

świadomość, że nic łatwo nie przychodzi 
i liczyć się z możliwością porażki.
 Nie zależy nam na podcinaniu 
nikomu skrzydeł. Dążcie do spełniania 
swoich marzeń, obierajcie ambitne cele, 
ale nie porywajcie się z motyką na słońce. 
Zacznijcie od małych rzeczy, by osiągnąć 
te większe. 

Redakcja CP
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S t U D e N C I e ,  z e J D ź  N a  z I e M I Ę !

 Interesujesz się piłką nożną? 
Marzysz żeby poznać sławnych piłkarzy? 
A może chcesz zabawić się w organiza-
tora dużej imprezy sportowej? Zostań 
wolontariuszem Euro 2012! Będzie to dla 
Ciebie z pewnością wyjątkowa szansa na 
zdobycie nowych doświadczeń i na bez-
pośrednie uczestnictwo w trzeciej co do 
wielkości imprezie sportowej na świecie.
 Wrocław będzie potrzebował 
650 wolontariuszy, ale ta liczba może 
jeszcze ulec zmianie, w miarę jak orga-
nizacja będzie nabierała tempa. Rekruta-
cja ruszy w połowie października. Cały 
proces rozpocznie się wypełnieniem 
odpowiedniego formularza zgłoszenio-
wego, który będzie dostępny na stronie 
www.wolontariatmiejski2012.pl. Następ-
nie wybrane osoby zostaną zaproszone 
na rozmowy rekrutacyjne w wybranych 

przez siebie miastach. O decyzji zostaną 
poinformowane mailowo, a później będą 
musiały przejść specjalne szkolenia. Wo-
lontariusze będą prowadzić w centrach 
miast i strefach kibica specjalne punkty 
informacyjne oraz ambasady dla zagra-
nicznych kibiców. Będą towarzyszyć ki-
bicom, dziennikarzom i turystom w stra-
tegicznych punktach miasta. Poza tym 
zajmować się będą odbieraniem gości z 
lotniska oraz wspieraniem służb medycz-
nych i porządkowych. Oczywiście zakres 
obowiązków i zadania będzie można wy-
brać samodzielnie. Aby móc wziąć udział 
w wolontariacie trzeba spełniać kilka 
prostych wymogów: mieć skończone 18 
lat do 30. kwietnia 2012 r., znać język 
angielski na poziomie komunikatywnym, 
oraz mieć po prostu chęć i wolny czas. 
Wrocławscy wolontariusze będą praco-

wali od 1. czerwca 2012, a zakończą dzia-
łania dzień po finale. Oczywiście każdy z 
nich może liczyć na pakiet dodatkowych 
świadczeń, m.in. ciepły posiłek w ciągu 
dnia pracy, ubezpieczenie, certyfikat oraz 
specjalny strój, który będzie można za-
trzymać na pamiątkę.
 Euro 2012 jest z całą pewnością 
najważniejszym z nadchodzących wyda-
rzeń w kraju. Jest to zdecydowanie dobra 
okazja, by uczestniczyć bezpośrednio w 
tak dużym przedsięwzięciu, zdobyć nowe 
doświadczenia i poznać wielu nowych lu-
dzi.

Redakcja CP

Zagraj na euro 2012 w drużynie wolontariusZy



zNIżka 10 % DLa StUDeNtÓW  
DO 7 paźDzIerNIka  

z gazetą LUb z kUpONeM

•	HISZPAŃSKI	I	PORTuGALSKI	
NA	WSZySTKIcH	POZIOMAcH	
JuŻ	OD	799	ZŁ	ZA	SeMeSTR 

•	KuRSy	DLA	
WyJeŻDŻAJącyH	NA	
eRASMuSA 

•	NAuKA	GRy	NA	GITARZe,	
KONTRABASIe,	cONGAcH 

•	TABLIcA	INTeRAKTyWNA 

•	SKuTecZNIe	I	NA	WeSOŁO

TeL.	+48	505	311	459
SKyPe:	cOLOR_LATINO
WWW.cOLORLATINO.PL
cOLORLATINO.WROcLAW@GMAIL.cOM
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T

KuRSy:

akaDemia cisco  
- Zniżki dla studentów

•	Poziom	I	-	600zł	
•	Poziom	II	-	650zł	
•	Poziom	III	-	650zł	
•	Poziom	IV	-	700zł

studia 
PoDyPLomowe
Grafika	komputerowa	
Aplikacje	internetowe
Systemy	i	sieci	komputerowe
Inżynieria	oprogramowania	 
-	programowanie
Inżynieria	oprogramowania	 
-	bazy	danych
Tłumaczenia	specjalistyczne 
z	j.	angielskiego	i	narzędzia	
komputerowe
Tłumaczenia	specjalistyczne	
z	j.	niemieckiego	i	narzędzia	
komputerowe

Kontakt:
Biuro	Karier	WWSIS	„Horyzont”
ul.	Wejherowska	28,	pok.	3.05

54-239	Wrocław
tel.	(0-71)	799-19-37	wew.	33
e-mail:	kariera@horyzont.eu 
www.horyzont.eu

kurs Fluke networks
kurs graFiki komputerowej

kurs programowania java
kurs programowania c++

kurs projektowania stron www
analiZa matematycZna 1

pomoc prZy rysunkach cad
512 - 160 - 995 

pomoc_architekt@o2.pl

* masz ProbLemy 
Z rysunkami caD?

* potrZebujesZ pomocy 
prZy projektowaniu?

* tworZenie rysunków 2d
* Przerysowanie 

  odręcZnych szkiców

* wiZualiZacje 
wnętrZ
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Coffer House Dwie Małpy ul. Ruska 10 
Bank Zachodni WBK S.A ul. Rynek 9/11, 
ul. Kuźnicza 17-19
Blue Bar Plac Solny 8/9
Butik Garderoba Vintage ul. Igielna 14/15
Butik z biżuterią Mazi ul.Krynicka 35
Cambrige School Centrum Językowe ul. Nowy 
Targ 28 
Centrum Wspinania Eiger i Szkoła Wspinania 
RockApe
Color Latino kultura, język, muzyka  
pl. Legionów 6/8
Cosmopolitan Szkoła Jezyków Obcych ul. Bulwar 
Ikara 10
Drogeria Laguna ul. Powstańców Śl. 165
Fitness Klub Classis Fitness pl. Dominikański 3
Fitness Klub Futurebody  ul. Czarnieckiego 15 
Herbaciarnia Czajownia  
ul. Białoskórnicza 7/8/9 
Klub Bilardowy Spider ul. Komandorska 147 
Klub Impressa ul. Krupnicza 13 
Klub Instytut ul. Św. Antoniego 15
Klub Nietota ul. Kazimierza Wielkiego 50 
Klub Zielone Światło pl. Grunwaldzki 12/14
Kserocetrum ul. Borna 9 
ul. Piłsudskiego 74 
Budynek Pilitechniki H4 
Księgarnia Ekonomiczna Milan ul. Komandorska 
118/120 
Lokaah Goods of the world ul. Ruska 64
Multi - tax ul. Sikorskiego 2-8 lok.1 
Niezależny Konsultant Oriflame
Ośrodek Szkolenia Kierowców LEO ul. Wyszyń-
skiego 101/2 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Motoclub ul. 
Powstańców Śl. 5/7
Pizzeria Bravo pl. Grunwaldzki 18
Pureyoga ul. Kotlarska 40/4
Restaracje McDonald’s ul. Ks. Witolda 6  
ul. Słubicka 18 
Magnolia Park G
Restauracja ElGreco ul. Racławicka 13 
Royal Taxi – mogą być pod każdym adresem :)
Salon Fryzjerski Trend Hair Studio 
ul. Drukarska 38
Salon fryzjerski, solarium SID Sylwia Świtalska 
ul. K.C Norwida 32-1
Second Hand Jagodowa Szafa  
ul. ul. Sokolnicza 34-38 
Studio Tańca Flashdance ul. Szkocka 60
Studio Tańca Galaxy ul. Różana 4-6 
Studio tatuażu oraz piercingu Ultratattoo 
ul. Czysta 2/1E
Studio tatuażu oraz piercingu Agama  
ul. Białoskórnicza 18 
Studio tatuażu oraz piercingu Stone Heads  
ul. Leszczyńskiego 5/1C 
Targowisko pod Młynem  al. Poprzeczna 33/35 
Targowisko Zielińskiego pl. Zielińskiego 
Wrocławska Szkoła Wyższa Informatyki Stoso-
wanej  Horyzont ul. Wejherowska 28 
Zaopatrzenie Artystów Plastyków Sklep Na Jat-
kach ul. Jatki 16-18 
Fryzjer na telefon
Pomoc architekta
OVB Allfinanz
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Rozrywka
Gastronomia

Nauka

Sport

Handel i usługi

LEGENDA:
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Dla	studentów
	

szkoła	cosmopolitan	

przygotowała
	specjalne	

rabaty.	Zapisu
jąc	się	na	

kurs	możesz	 

otrzymać	50	zł	

zniżki	na	wyb
rane	

warsztaty	ora
z	20%	na	

podręcznik.	W
szystkie	

informacje	dotycząc
e	

kursów,	cen	i
	

atrakcyjnych	
promocji	

znajdują	się	n
a	stronie	 

www.cosmopolitan.edu.
pl.  

Wykorzystaj	tę	

niezwykłą	sza
nsę	

i	naucz	się	bi
egle	

władać	wymarzonym	

językiem!	
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 Zawsze chciałeś nauczyć się jakiegoś 
języka obcego perfekcyjnie, ale wiecznie brako-
wało Ci albo czasu, albo pieniędzy? Teraz mo-
żesz zrealizować to marzenie szybko, tanio i pro-
fesjonalnie. A wszystko dzięki Szkole Języków 
Obcych Cosmopolitan! Szkoła powstała w 1991 
roku i od tego czasu znacznie się 
rozwinęła. Przez 20 lat wy-
pracowała sobie renomę i 
dobre imię wśród klientów, 
którzy wiernie rok w rok 
kontynuują tu naukę. Lekto-
rzy Cosmopolitan w naucza-
niu języków stosują metodę 
komunikatywną, polegającą na aktywnym uczest-
nictwie w zajęciach, co pozwala szybko rozwinąć 
podstawowe umiejętności. Na kurs zapisać mogą 
się dzieci, młodzież, osoby przygotowujące się 
do matury, oraz dorośli. Sami wybieramy ile cza-
su możemy poświęcić na naukę. A jeśli ktoś jest 
zainteresowany połączeniem aktywnego wypo-
czynku i nauki języka, może wybrać się na jeden 
z obozów językowych, które szkoła organizuje 
już od 15 lat.

 W październiku Cosmopolitan obcho-
dzi 20 urodziny. Z tej okazji przygotowano wie-
le atrakcyjnych nagród i promocji. Każdy, kto 
zapisze się na kurs, weźmie udział w losowaniu 
cennych nagród, a będą to między innymi: bez-
płatny kurs językowy, podręcz-

niki, pendrive’y 
i wiele innych.
 Także w paź-
dzierniku  w Cosmopoli-
tan rusza zupełnie nowy 
kurs. Szkoła pomyślała o 
osobach, które nie tylko 
chcą posługiwać się języ-
kiem obcym w swobodnych 
codziennych kontaktach, 
ale również chcą podnieść 

swoje kwalifikacje i bez 
przeszkód pracować w 
międzynarodowych fir-
mach. Specjalnie dla nich o t w a r t e 
zostało nowoczesne jednoroczne studium języ-
kowe z elementami profesjonalizacji zawodo-
wej. Oprócz standardowej nauki posługiwania 
się językiem obcym, lektor zapozna słuchaczy 

z procesami wewnątrz współczesnego przed-
siębiorstwa, z kulturą innych narodowości, czy 
ze strategiami rozmów kwalifikacyjnych. 
A wszyst- ko w obcym języku - an-
gie lsk im, niemieckim, a nawet 

chińskim! Zajęcia prowa-
dzone będą w elitarnych, 
niewielkich grupach, co 
z w i ę k s z a i c h 

efektywność. Stu-
dium jest gwarancją zapoznania się ze specjali-
stycznym słownictwem, którego potrzebujemy w 
danym zawodzie, oraz podniesienia kwalifikacji 
zawodowych, tak bardzo teraz cenionych na ryn-
ku pracy. 

1
2

3

5
7

11

12

13

15

16

17

23

24

25

29

32

31

30

36

45

44

41

40

9

KRZYKI STARE MIASTO

GĄDÓW, POPOWICE

CENTRUM

PL.GRUNWALDZKI



pIWO 6 zł

R   E   K   L   A   M   A

MIeJSCe Na tWOJą rekLaMĘ
NIeStetY tYLkO tYLe zOStałO :)

Przedsiębiorco spiesz się zamawiać  
powierzchnię reklamową ,

tak szybko się kończy.

* poniedziałkowe wielkie picie
  (płacisz za jedno dostajesz dwa)
* babskie wtorki, rabat 50% dla Pań
* środa z salsą - wjazd wolny
* czwartek z karaoke
* imprezowy weekend

ul. Krupnicza 13
Wrocław

kom. +48 696 222 394
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Bank	Zachodni	WBK	SA
1	Oddział	50-950	Wrocław	ul.	Rynek	9/11,	godz.	otwarcia	8:00	-	19:00

4	Oddział	50-950	Wrocław	ul.	Kuźnicza	17-19,	godz.	otwarcia	9:00	-	18:00

Otwórz konto i Wrocławską 
kartę Miejską z funkcją prepaid 

O D b I e r z  b I L e t 
D O  k I N a

Kazim
ierza

Wielkiego

Kru
pn

icz
a

Ruska

Psie Budy

Ruska

Pl. Solny

kU
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N
ra

ba
tO

W
Y
20

%

KSIĘGaRNIa eKONOMICZNa

MILaN

www.ekonomiczna.osdw.pl

biuro@ekonomiczna.osdw.pl

tel
. 71

/368
-05-62

KSIęGARNIA	eKONOMIcZNA
Milan	Paweł	Kania	

ul.	Komandorska	118/120		
Budynek	e

53-345	Wrocław	

pn-pt 9:00-17:00 

sob. 9:00-15:00

niedz. 9:00-14:00

kSIĘgarNIa UDzIeLa 5% rabatU 
kLIeNtOM z tYM kUpONeM
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