PRACA :
Monter stolarki okiennej

Poszukuję montera okien, drzwi, rolet. Z doświadczeniem.
Praca w rejonie Compiegne. Tylko poważne osoby.
Telefon: 06 40 67 04 43

Do hotelu na Lazurowym Wybrzeżu

Dla naszego klienta z Lazurowego Wybrzeża poszukujemy
osoby na stanowisko kierownika służby pięter. Wymagania:
biegła znajomość języka francuskiego, wysoka kultura osobista, obsługa komputera, umiejętności organizacyjne, zdolności
interpersonalne, uczciwość oraz zamiłowanie do porządku.
Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, pomoc w organizacji
przejazdu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na
adres e-mailowy: rekrutacja@erc.ec
W tytule wiadomości należy podać numer referencyjny:
housekeeper/fr/2016.

Operator wtryskarki

Poszukujemy pracownika na stanowisko operator wtryskarki
(formowanie rotacyjne). Miejsce pracy: Francja, ok. Reims. Osoby
zainteresowane pracą proszę o wysyłanie CV z dopiskiem
„Operator wtryskarki”na adres: adrian.wojciechowski@ipf.jobs

Kelnerzy/kelnerki do pracy we Francji

Poszukujemy kelnerek/kelnerów do pracy we Francji. Wymagania:
komunikatywna znajomości języka francuskiego oraz angielskiego,
minimum roczne doświadczenie, wysoki poziomu kultury osobistej, zaangażowanie i chęci do pracy. Obowiązki: przyjmowanie
zamówień i obsługa gości, serwowanie potraw, napojów, wina,
dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@erc.ec
W tytule należy podać numer referencyjny: kel/fr/2016.

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
Assurance Millenium
Ubezpieczamy wszystko, ceny nie do
pobicia.
Zapraszamy do naszej placówki
mieszczącej się w Epone w 78. departamencie. Po kontakcie telefonicznym
dojeżdżamy do klienta.
Yoann Chery, tel. 01 30 95 01 90

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:
21 lutego: Eleonora, Robert
22 lutego: Marta, Małgorzata
23 lutego: Romana, Damian
24 lutego: Maciej, Sergiusz
25 lutego: Cezary, Wiktor
26 lutego: Aleksander, Mirosław
27 lutego: Gabriel, Julian

Numer 253

Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia:

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę, dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo, Jasiu, piątka!

Rada miasta Paryża na wniosek mer stolicy Anne Hidalgo podjęła decyzję o zamknięciu Pól Elizejskich
dla ruchu drogowego raz w miesiącu. Począwszy od 1 maja w każdą pierwszą niedzielę miesiąca główna ulica Paryża zamieni się w deptak.
Champs Élysées to reprezentacyjna aleja Paryża łącząca plac Concorde z placem Charles'a de Gaulle'a,
na którym znajduje się Łuk Triumfalny. Pola Elizejskie rozciągają się na odcinku 1910 metrów. Z licznymi teatrami, restauracjami, kinami i ekskluzywnymi sklepami są miejscem często odwiedzanym przez
turystów. W pobliżu znajduje się Pałac Elizejski z ogrodem. Na miejscu obecnych Pól Elizejskich do
roku 1616 były pola uprawne, przez które Maria Medycejska poprowadziła drogę wysadzaną drzewami.
W roku 1640 drogę tę przedłużono z Luwru do Ogrodu Tuileries, a w roku 1724 do Placu Gwiazdy. W
XVIII wieku aleja stała się modnym deptakiem spacerowym i miejscem spotkań arystokracji. Maria Antonina chodziła tamtędy na
przechadzki z przyjaciółmi i brała lekcje muzyki w Hotelu Crillon. Pola Elizejskie zostały wchłonięte przez aglomerację paryską
dopiero w roku 1828. Aleja została zaopatrzona w tym czasie w chodniki, oświetlenie gazowe i fontanny. Później była wielokrotnie
przebudowywana. Ostatniej większej przebudowy dokonano w 1993 roku, kiedy to poszerzono chodniki.
Co roku podczas francuskiego święta narodowego 14 lipca wzdłuż alei odbywa się defilada wojskowa, którą odbiera prezydent Republiki. Aleja jest często wyłączana z ruchu, gdyż odbywają się na niej liczne wystawy i imprezy – szczególnie w okresie letnim.
Począwszy od 1975 roku Pola Elizejskie goszczą finałowy etap Tour de France, po którym odbywa się ceremonia wręczenia nagród.

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.
Rezerwacja i sprzedaż biletów
także na stronie
www.janosik-paris.com
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
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

