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Gazeta bezpłatna
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
17 lipca: Aleksy, Bogdan
18 lipca: Arnold, Szymon
19 lipca: Radomiła, Teodor
20 lipca: Czesław, Hieronim
21 lipca: Andrzej, Daniel
22 lipca: Milena, Magdalena
23 lipca: Bogna, Apolinary

Numer 274

Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia:
Środek zimy. Po lesie chodzi zdenerwowany niedźwiedź i kopie
drzewa, łamie choinki, przegania zające i mruczy pod nosem:
Po co ja piłem kawę we wrześniu?

FRANCJA W ŻAŁOBIE
Podczas obchodów Dnia Bastylii, po końcowym pokazie sztucznych ogni, około godziny 22:30, ciężarówka prowadzona przez zamachowca wjechała w tłum ludzi.
Samochodem kierował 31-letni obywatel Francji tunezyjskiego pochodzenia. Samochód celowo potrącał znajdujących się na promenadzie ludzi. Po pokonaniu ok. 1800
metrów doszło do strzelaniny, w wyniku której zamachowiec został zastrzelony przez
policję. Po zamachu w Nicei rząd Francji ogłosił na terenie całego kraju 3dniową żałobę narodową, a także przedłużono stan wyjątkowy o dodatkowe 3 miesiące. Przed ambasadą Francji w Warszawie przy ulicy Pięknej mieszkańcy składają
kwiaty, zapalają znicze i wpisują się do księgi kondolencyjnej, oddając hołd ofiarom.
W wyniku zamachu zginęły 84 osoby, a ponad 200 osób zostało rannych, w tym 18
jest w stanie krytycznym.

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 :
Poszukujemy niani
Francuska rodzina z 3 dziewczynkami (4 i 2 lata oraz 9 miesięcy) poszukuje niani na cały etat (5 dni w tygodniu 8.3019.30) do opieki nad dwiema młodszymi dziewczynkami w
domu oraz odbieranie starszej ze szkoły o 16.30. Dodatkowo
pomoc przy prowadzeniu domu .Język francuski lub dobry
angielski. Kontakt: 06 30 52 26 23.

Szukam niani
Szukam niani dla mojej 2,5-letniej córki. Zapewniam mieszkanie,
samochód i wynagrodzenie za 10 godz. tygodniowo,
region Anney. Telefon: 00 36 86 31 83 41.

Wykrawacz drobiu

Poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowisko wykrawacz drobiu – kaczki. Miejsce pracy: okolice Rennes. Zakres
Zatrudnimy frezera
obowiązków: wykrawanie wszystkich elementów kaczki, praca
Francuska firma zatrudniająca siedmiu pracowników, znajdu- na palikach, praca z nożem. Wymagania: min. 2-letnie doświadjąca się w Bugue w Dordogne, poszukuje doświadczonego
czenie, dobry stan zdrowia, umiejętność pracy z nożem. Oferujefrezera. Wymagane doświadczenie w pracy na frezarce konmy: zatrudnienie w oparciu o francuską umowę o pracę, atrakcyjwencjonalnej i numerycznej CNC oraz poziom kwalifikacji
ne wynagrodzenie, pomoc w organizacji przejazdu i zakwateroP3. Praca polega na obróbce prototypów i produkcji małych
wania, załatwienie formalności, zapewniamy bezpłatne dojazdy z
serii. Zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony. Kontakt w
mieszkania do pracy na terenie Francji. Osoby zainteresowane
języku francuskim z panem Verdier.
prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@ipf.jobs lub konE-mail: sarlverdier@wanadoo.fr.
takt telefoniczny 502 854 379.

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną
imprezę – zapraszamy do nas!
Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny.
01 44 69 30 80
MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :
Travaux batiment

MARGOT
Polsko-francuski salon usług
kosmetyczno-fryzjerskich.

Enduit, peinture, maçonnerie, carrelage, plomberie,
électricité. Appelez-nous 07 60 09 76 96 pour toutes
les questions.

RENATA, fryzjerka: strzyżenie damsko
-męskie, modelowanie, baleyage, pasemka, fryzury okolicznościowe, koloryzacja, keratynowe prostowanie włosów.
Tel. 06 83 60 47 93

Przejazdy na lotnisko
Oferujemy przejazdy 8-osobowym busem na
lotniska Beauvais, Orly
i CDG. Odbiór z dowolnego miejsca w Paryżu lub
najbliższych okolicach. Dowóz na jedno z trzech
podparyskich lotnisk. Minimalna liczba osób: 4.
Cena: 25 euro/os. Tel. 07 83 07 12 77

EDYTA, kosmetyczka: kosmetyka twarzy, pielęgnacja dłoni i stóp, przedłużanie paznokci, masaż ciała, depilacja
ciała, makijaże, opalanie UV.
Tel. 06 16 86 31 57
59 avenue du Capitaine Glarner
93400 Saint-Ouen
Otwarte od wtorku do soboty
10h00-19h00

Mieszkanie wakacyjne

Zlecimy renowację
mieszkania
Firma zleci wykonanie renowacji
mieszkania około 100 m kw.
Oferta dla przedsiębiorców.
E-mail:
asetpro.vincennes@gmail.com

Do wynajęcia mieszkanie na wakacje.
Hiszpania, w pięknej okolicy nad morzem, wszystko na miejscu.
Costa Blanca, w pobliżu Alicante.
Telefon: 06 44 99 40 24

Wynajmę mieszkanie M-3 lub
przyjmę jednego lokatora.
Tel. 06 95 31 22 20

Poszukujemy mieszkania do wynajęcia
Firma szuka niewielkiego mieszkania do wynajęcia w centrum Paryża (75001). Internet, kanalizacja, prąd, umeblowane lub nie, w dobrym
stanie. Na dłuższy okres.
Telefon: 06 22 83 58 24

Mieszkanie do wynajęcia

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

