PRACA :
Pracownik ogólnobudowlany

Zatrudnimy elektryków

Praca dla samodzielnego ogólnobudowlańca. Regipsy, płytki
itp. Wymagane prawo jazdy, tylko dla auto-entrepreneur.
Dyspozycyjność. Praca od zaraz. Tel. 07 52 45 96 24

Firma elektryczna zatrudni elektryków specjalizujących się w nowym budownictwie i remontach. Telefon: 06 11 54 54 72

Do cyklinowania parkietu

Agencja pracy tymczasowej AP Uniapol Development poszukuje
osób zainteresowanych pracą tymczasową we Francji.
WYMAGANIA: min. 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym
stanowisku, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
wykształcenie w zawodzie, sprawne posługiwanie się przyrządami
mierniczymi, bardzo dobra kondycja fizyczna, mile widziana
komunikatywna znajomość języka francuskiego.
OFERUJEMY: pomoc w załatwieniu formalności przed wyjazdem,
umowę o pracę, zakwaterowanie. Zainteresowane osoby
zapraszamy do przesłania aplikacji na adres: poznan@uniapol.pl

Tokarz-frezer
Szukam osoby umiejącej cyklinować parkiet. 06 18 96 84 15

Niania - praca dorywcza
Szukam niani, która dorywczo mogłaby się zająć moim
dzieckiem w razie potrzeby. Chłopczyk ma 21 miesięcy.
Nie będą to stałe godziny, tylko wtedy, kiedy będę
potrzebowała. Najlepiej, gdyby osoba mieszkała w XVII
dzielnicy lub pobliżu. Kontakt: nianiaparis17@yahoo.fr

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną imprezę – zapraszamy do nas!
Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, doradztwo, atrakcyjne ceny.
www.facebook.com/SindbadJanosik/
Makijażystka

Wykonuję profesjonalne makijaże na każdą okazję
m.in. dzienny, wieczorowy, ślubny,
do sesji zdjęciowych.
Niezależnie od tego czy potrzebują Panie
subtelnego makijażu na dzień czy ekstrawaganckiej
wersji na wieczór, u mnie znajda Panie
dokładnie to czego poszukują.
Tel. 0687008129
Email: contact@iwonakowal.com

Stowarzyszenie BOCIEK

Stolarz — cieśla

Oferujemy współpracę w robotach
stolarskich i ciesielskich.
Dysponujemy własnymi narzędziami i
samochodem. Firma.
Telefon: 07 58 23 98 24

Przejazd na lotnisko Beauvais
Oferuję przejazd na lotnisko BVA
w dn. 17.02.2016 (lot do Krakowa)
Z placu Concorde: 15 euro/osobę
Wskazany adres w Paryżu i okolicy:
20 euro/osobę
tel. 01 44 69 30 80

Zaprasza na grupę wsparcia
dla osób uzależnionych.
Poniedziałek w godz. 18:30-20:00
Rue Oberkampf 113
Metro nr 2: Menilmontant,
Metro nr 3: Parmentier
Tel. 06 47 75 19 40
Istnieje możliwość konsultacji
z psychologiem
Tel. 06 71 55 20 95

UWAGA PASAŻEROWIE

Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy Placu Concorde.
W celu uniknięcia kradzieży zalecana jak największa
czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.
Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami.
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Gazeta bezpłatna
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
14 lutego: Walenty, Cyryl
15 lutego: Jowita, Faustyn
16 lutego: Danuta, Daniel
17 lutego: Łukasz, Zbigniew
18 lutego: Konstancja, Sylwan
19 lutego: Marceli, Konrad
20 lutego: Leon, Zenobiusz

Numer 252

Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia:
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego nie zadajesz się z Zenkiem?
- Mamo, a ty zadawałabyś się z kimś, kto pali, przeklina i kłamie?
- Oczywiście, że nie, synu.
- No widzisz, Zenek też nie chce.

Walentynki to święto, które przyjęło się jako Dzień Zakochanych w większości krajów świata. Nie ma
znaczenia, czy to Europa, Azja, Ameryka czy Afryka – idea święta jest niemal identyczna –
obdarowanie ukochanej osoby życzeniami i drobnymi upominkami, takimi jak słodycze czy prezenty
z motywem serca, w czerwonym kolorze. Jak tradycje walentynkowe i obchody tego święta
wyglądają na świecie?
Najpiękniej, najhuczniej i niemal obowiązkowo walentynki są obchodzone w ojczyźnie św.
Walentego, czyli we Włoszech. Rok do roku, w niedzielę przypadającą najbliżej 14 lutego, w katedrze
w Terni ma miejsce Święto Zaręczyn, na które przybywają narzeczeni z różnych stron świata, przyrzekając sobie w katedrze miłość
i wierność do czasu ślubu. Z kolei Niemcy na pierwszy plan walentynkowego świętowania wysuwają dobre jedzenie, w myśl zasady
„przez żołądek do serca”. Znalezienie wolnego stolika w dobrej restauracji w dniu święta graniczy z cudem. Dorośli Szkoci nie
przywiązują specjalnej wagi do walentynek, za to szkockie dzieci świętują na całego. Na zajęciach szkolnych wymyślają wierszyki na
tę okoliczność i wysyłają je lub podrzucają członkom rodziny i znajomym. Może się wydawać, że mało romantycznie obchodzi się
walentynki w Hiszpanii, gdzie zamiast wręczać sentymentalne drobiazgi, obdarowuje się kobiety praktycznymi prezentami, jak
sprzęt AGD, a mężczyzn sprzętem elektronicznym. W Japonii to kobiety obdarowują prezentami mężczyzn. Upominki dostają nie
tylko ich sympatie, ale również przyjaciele, koledzy z pracy i szefowie. Według walentynkowego zwyczaju zapoczątkowanego tu
przez firmę produkującą słodycze, kobiety dają prezenty w postaci czekoladek, które mają odzwierciedlać ich stosunek do każdego
z panów. Francuzi oczywiście stawiają na romantyzm. Udają się na romantyczną kolację przy świecach, do teatru, a kobietom
wysyłają bukieciki kwiatów z dołączonym bilecikiem z życzeniami i imieniem obdarowującego.

Przejazd z Paryża do Polski za jedyne 49

euro!

*podana cena obowiązuje od poniedziałku do piątku i dotyczy kursów o godz. 12.45
Pula biletów ograniczona.

Nie czekaj! Przyjdź już dziś i skorzystaj z naszej promocji.

Tel. 01 40 20 00 80
Zapraszamy do biura
Janosik-Sindbad.
Do każdego zakupionego
biletu kalendarz ścienny na
rok 2016 gratis!
Godziny otwarcia biura:

Pon - Pt: 9:00-18:00
Sob: 9:00-16:00
Ndz: 9:00-14:00
Z przerwą na odprawę autokarów
między 12:00 a 13:00
SINDBAD-JANOSIK: 2, rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80
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