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Gazeta bezpłatna
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
20 marca: Klaudia, Eufemia
21 marca: Benedykt, Lubomir
22 marca: Katarzyna, Bogusław
23 marca: Feliks, Oktawian
24 marca: Marek, Bertrada
25 marca: Maria, Ireneusz
26 marca: Emanuel, Teodor

Numer 257

Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia:
Tata Jasia spotyka tatę Mietka na klatce schodowej:
- Odrobił pan zadanie z matematyki?
- A... Odrobiłem
- Da pan spisać?

Polskie dyktando w Paryżu odbędzie się 10 kwietnia o godz. 14.00 w Szkole Polskiej w Paryżu
11-15 rue Lamandé 75017. Dyktando odbywa się w dwóch kategoriach: dla Polaków od 16.
roku życia oraz dla cudzoziemców od 16. roku życia znających język polski (dyktando odbędzie się po zgłoszeniu co najmniej 15 osób). Prace wszystkich uczestników powyżej 16. roku
życia będą kodowane. Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie jest rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej – formularz na portalu www.iFrancja.fr do godz. 24.00 dnia 8 kwietnia 2016
r. lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego osobiście w sekretariacie Szkoły przy Lamandé
w każdy dzień pracy szkoły. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają
uczestnikom kosztów podróży ani kosztów noclegu. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża
zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora konkursu w celu dokumentacji i podsumowania. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma atrakcyjne nagrody oraz tytuł MISTRZA POLSKIEJ ORTOGRAFII w Paryżu 2016. Serdecznie zapraszamy wszystkich do
wzięcia udziału w tej zabawie i sprawdzenia się w poprawnym pisaniu w języku polskim! Materiały pomocnicze do przypomnienia
sobie zasad polskiej ortografii znajdują się na stronie www.paryz.orpeg.pl.

Tel. 01 40 20 00 80
Zapraszamy do biura
Janosik-Sindbad.
Rezerwacja i sprzedaż biletów
także na stronie

www.janosik.fr
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

PRACA :
Do salonu sukien ślubnych
Zatrudnimy osobę do ekskluzywnego salonu sukien ślubnych
w Paryżu. Praca będzie polegała na bezpośrednim kontakcie z
klientkami, kontakt telefoniczny, odpowiedzi na maile z zapytaniami. Wymagana bardzo dobra znajomość języka francuskiego oraz polskiego, mile widziana znajomość angielskiego.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt 06 26 72 50 55.

Do sprzedaży stolarki okiennej
Polska firma z przedstawicielstwem we Francji poszukuje do
współpracy osoby ze znajomością języka francuskiego do sprzedaży stolarki okiennej PVC, aluminiowej oraz drewnianej.
Kontakt: 502 532 206 lub 06 23 30 68 10.

Poszukiwani monterzy rusztowań

Rekrutujemy na stanowiska: monterzy rusztowań (rafinerie, zakłaZatrudnimy pokojówkę
dy przemysłowe) – Francja. Wymagane: doświadczenie w pracy
Zatrudnimy pokojówkę do pracy w hotelu w Alpach. Wymaprzy montażu rusztowań, uprawnienia do montażu rusztowań, cergane: doświadczenie w pracy na stanowisku pokojówki, umietyfikat VCA, mile widziana znajomość j. francuskiego, dyspozycyjjętność sprzątania pokoi hotelowych, łazienek i części wspólność od kwietnia 2016. Pracodawca zapewnia: stabilne zatrudnienych, wysoka kultura osobista, komunikatywna znajomość j.
nie, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w wymiarze 39 h/tydzień +
angielskiego, mile widziana znajomość j. francuskiego, dyspoewentualne nadgodziny, zwrot kosztów dojazdu do Francji i pozycyjność od 21 marca 2016 na około 6 miesięcy. Zainteresowrotu do kraju, zakwaterowanie. Zainteresowane osoby prosimy o
wane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z
przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z dopiskiem „Monter rusztowań
dopiskiem „Pokojówka – Francja” na adres:
– Francja” na adres: busko@sidrom.net.
busko@sidrom.net.

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
Mężczyzna 23 lata, z wykształcenia
elektronik, podejmie każdą pracę. Tel.
06 05 59 18 08.

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.
Biuro JANOSIK-SINDBAD
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

