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HANDEL I GASTRONOMIA S.C. M. A. PYCIA
Nazwa firmy:
Handel i Gastronomia S.C. M. A. Pycia
Branza:
restauracja, hotel, 2 bary szybkiej obsługi, catering
Adres:
Siedziba firmy 42- 510 Podwarpie 58 b
Bar pod kołem 42-510 Podwarpie 58 b
Restauracja „Finezja” , hotel , bar szybkiej obsługi , catering – Kuźnica Podleśna
Telefon i fax:
32 67 41 007, tel. kom. 601 426 047
Adres e-mail: podkolem@o2.pl
Adres strony internetowej:
http://www.barpodkolem.prv.pl
Lokalizacja i dojazd do firmy:
Bar PO KOŁEM zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 1, oraz przy tzw. węźle drogowym Podwarpie (łączącym lotnisko
Pyrzowice z lotniskiem Balice). Dogodny zjazd z trasy ułatwia skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Obiekt gastronomiczno-hotelowy położony jest znajduje się bowiem bezpośrednio przy drodze krajowej nr 1, w bardzo atrakcyjnej
okolicy - bliskim sąsiedztwie zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska (Pogoria 4).
Krotki opis prowadzonej dzialalnosci:
Firma Handel i Gastronomia rok założenia 1993 – działalność główna gastronomia. Posiada BAR POD KOŁEM położony w
miejscowości Podwarpiem, gmina Siewierz. Obiekt ten dysponuje salą bankietową do 40 osób, na której odbywają się zamknięte
imprezy kameralne. Bogata galeria, oraz kronika tego lokalu dokumentuję wizytę tak znamienitych gości jak: Prezydent Lech
Wałęsa, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Bronisław Geremek, Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, Premier
Waldemar Pawlak, Kazimierz Kutz i wielu innych.
Firma ta posiada również Cukiernię „Szarlotka” z własnym sklepem firmowym - specjalizuje się w ciastach i tortach weselnych Podwarpie 58b i sklep ogólnospożywczy.
Od niedawna firma powiększyła swoją działalność oddając do użytku nowy obiekt gastronomiczno - hotelowy o pow. 2500 m²
położony w Kuźnicy Podleśnej. Obiekt dysponuje: salą bankietowa do 250 osób, salą bankietowa do 40 osób, salą bankietowa do 60
osób salą bankietowa do 25 osób oraz salą restauracyjną, jak również dwunastoma 2 - osobowymi pokojami hotelowymi.
Organizujemy wesela, przyjęcia okolicznościowe, andrzejki, sylwestra, zabawy karnawałowe, barbórki, studniówki, komersy,
jubileusze, imprezy firmowe.
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