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Gazeta bezpłatna
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
16 październik: Gaweł, Ambroży
17 październik: Lucyna, Małgorzata
18 październik: Julian, Łukasz
19 październik: Ziemowit, Piotr
20 październik: Irena, Felicjan
21 październik: Urszula, Celina
22 październik: Filip, Kordian
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Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Humor tygodnia
Przez pustynię, mrówka niesie szynę. Podchodzi do niej reporter
i pyta: Mrówka, po co niesiesz tę szynę? A mrówka odpowiada:
Bo jak lew zaatakuje to zrzucę i będzie łatwiej uciekać.

Od 23 do 27 listopada 2016 roku, Instytut Polski organizuje kolejną edycję festiwalu
filmowego Kinopolska w Paryżu. Projekcje filmów odbywać będą się w kinie Le Balzac w 8.
dzielnicy. Tegorocznym tematem festiwalu są Wizje Miejskie (Visions Urbaines), a głównym
celem akcji jest zapewnienie kompleksowego przeglądu współczesnego kina polskiego, nie
zapominając o hołdzie dla artystów którzy zyskali spore uznanie podczas 7. edycji.
Będzie także sposobność do spotkania się z twórcami filmów, a do walki o nagrody Publiczności i Jury stanie sześć filmów. Jeden ze współorganizatorów festiwalu, Polski Teatr Publiczny
obchodzi 250 urodziny, stąd też odtwarzane będą filmy inspirowane popularnymi sztukami
teatralnymi. Będą również seanse filmów krótkometrażowych oraz animowanych dla dzieci.
Jednym z najbardziej oczekiwanych filmów jest, uznany za kontrowersyjny, film Jana
Matuszyńskiego „Ostatnia rodzina”, opowiadająca historię dziennikarza muzycznego
i eseisty, Tomka Beksińskiego, w którego wcielił się Dawid Ogrodnik. Głośną rolę, która przyniosła mu nagrodę najlepszego aktora na festiwalu w Locarno, zagrał Andrzej Seweryn, pozując
Zdzisława Beksińskiego.

Tel. 01 40 20 00 80
Pracujesz do późna i nie
masz kiedy nas odwiedzić?
Póki ten pan jest w biurze,
możesz dzwonić do 21:00.
Jeśli nie odbierze, to na
pewno oddzwoni. Jak to
sprawdzić?
Zadzwonić.

U nas jest tak, jakby sam prezes firmy Sindbad,
szef wszystkich szefów, miał przyjechać i zrobić
inspekcje: a więc grzecznie i profesjonalnie, a na
życzenie klienta, i z przekąsem.
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PRACA :
Hydraulik grzewczy/spawacz
W zakresie obowiązków leży instalacja i montaż urządzeń
grzewczych, prace hydrauliczne, spawanie stali i miedzi.
Wymagane są min. 4 lata udokumentowanego doświadczenia
w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność czytania
rysunku technicznego, duża samodzielność w wykonywaniu
powierzonych zadań, oraz dokładność. Jest to umowa o pracę
tymczasową, z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwymi nadgodzinami i zapewnionym zakwaterowaniem.
Tel. +12 290 44 20

Praca w hotelu
Poszukujemy personelu do pracy w hotelach oraz restauracjach w Alpach Francuskich w sezonie zimowym 2016.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres zagranica@intemporis.eu.

Pomoc kuchenna
W zakresie obowiązków leży przygotowanie przystawek,
zgodnie z obowiązującymi w restauracji recepturami, obieranie
i krojenie warzyw i owoców na późniejsze potrawy, utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego oraz
zmywanie naczyń. Wymagane są doświadczenie w pracy na
w/w stanowisku pracy, podstawowa znajomość języka francuskiego lub angielskiego, samodzielność, dokładność, dobra
organizacja pracy oraz gotowość do szybkiego podjęcia zatrudnienia. W ofercie znajduje się bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie organizowane i dofinansowane przez Pracodawcę,
legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, ubezpieczenie i gwarancję odprowadzania składek, oraz wsparcie na każdym etapie rekrutacji i pomoc konsultanta w sprawach organizacyjnych.
Tel. 81 532 24 32

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 :
Wycieczka do Włoch

Kursy Języka Francuskiego ECOLE EFRA

Stowarzyszenie Cosmopolite Village
zaprasza na kolejną wycieczkę pielgrzymkową. Tym razem przez Wenecję, San Marino, Loreto, Pescarę i
San Giovani Rotondo dojedziemy aż
do Neapolu! Następnie przez Rzym i
Florencję wrócimy do Paryża.
Wszystko to za jedyne 550 euro bez
żadnych dodatkowych opłat
(wejścia w cenie)!

Metoda: klasyczna, jasna, aktywna i skuteczna.
Małe grupy. Profesorowie z dużym doświadczeniem
pedagogicznym.
Zapisy: środa od 17:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 12:00
Adres: 93 rue Saint Dominique 75007 Paris
(wejście: 4 rue Amélie)
Tel. 01 47 05 09 29, 07 89 04 87 44

Wyjazd w piątek 21, powrót w sobotę 29 października. Szczegółowy
program na naszym stronach www i
Facebooku. Informacje i zapisy teleZlecimy renowację
fonicznie: 06 78 78 14 87, 06 14 31
mieszkania
98 47 oraz mailowo:
mail@cosmoville.eu.
Firma zleci wykonanie renoOferta pracy
Poszukiwany lakiernik samochodowy
oraz zbrojarz/cieśla szalunkowy
z językiem francuskim.
Tel. 01 22 90 44 20 / 01 22 90 44 23

Kobieta poszukuje pracy: prowadzenie domu,
pomoc kuchenna, obsługa spotkań.
Elegancka, pracowita i energiczna.
Tel. 06 75 38 69 26. Bonus od merostwa za zatrudnienie.

SPRZEDAM GRZYBY
Prawdziwki marynowane i suszone.
Suszone 100gram/15euro
Tel. 075351902

wacji mieszkania około 100
m kw. Oferta dla przedsiębiorców.
E-mail:
asetpro.vincennes@gmail.com

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.

