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Humor tygodnia: 
 

Kowalska sprawdza garnitur męża po przyjściu z pracy i nie 

znajduje żadnego włoska.  

- No tak - mówi - ty to już nawet łysej babie nie przepuścisz.   

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
10 kwietnia: Michał, Makary 

11 kwietnia: Leon, Filip 

12 kwietnia: Juliusz, Damian 

13 kwietnia: Przemysław, Ida 

14 kwietnia: Justyna, Walerian 

15 kwietnia: Cezary, Anastazja  
16 kwietnia: Julia, Bernadeta 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 

 

 
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 

PARYSKI   

   EXPRESS 

Zapraszamy do biura  
Janosik-Sindbad. 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
także na stronie  

www.janosik.fr 
 

W ostatnią środę rozstrzygnięto konkurs „Wybitny Polak we Francji 2016”. Kapituła nagrodziła pięć osób i wyróżniła trzy. Gala 

wręczania statuetek Wybitnego Polaka we Francji odbyła się w Ambasadzie RP w Paryżu. Kapituła konkursu postanowiła uhonoro-

wać następujące osoby: 

W kategorii Biznes tytuł Wybitnego Polaka przyznano Elżbiecie Wysoczańskiej, twórczyni nagradzanych za innowacyjność, sprze-

dawanych na całym świecie produktów pielęgnacyjnych Visoanska. Statuetka w kategorii Nauka przypadła Tomaszowi Krysińskie-

mu, wiceprezesowi Airbus Helicopters, naczelnemu konstruktorowi najszybszego helikoptera świata X3. Najwybitniejszą postacią 

Kultury okazał się Wojciech Siudmak, światowej sławy artysta malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel realizmu fantastycznego. Jego 

dzieła były wystawiane m.in. na wieży Eiffla, w Futuroscope i na fasadzie świątyni Ramzesa III. Osobowością roku została Sophie 

Carabeuf, przewodnicząca organizującej występy taneczne i muzyczne Association Culturelle Franco-Polonaise Wisła, założycielka 

Polskiej Szkoły w Aulnay-sous-Bois. W kategorii Młody Polak najlepszy okazał się Stefan Romecki, kierowca wyścigowy i grafik. 

W ramach konkursu przyznano także trzy wyróżnienia: Wyróżnienie w kategorii Kultura otrzymała Elżbieta Czerczuk – aktorka, 

reżyser, choreograf, dyrektorka Teatru Laboratoire w Paryżu wystawiającego m.in. polskie sztuki i przedstawienia inspirowane pol-

ską kulturą. W kategorii Osobowość wyróżnienie przyznano Marguerite Marcinkiewicz, pedagogowi i artystce, organizatorce i 

autorce wystaw promujących polską kulturę, jak również radnej dzielnicy w Boulogne-Billancourt. W kategorii Młody Polak wyróż-

nienie otrzymała Joanna Górka, chemik, pracownik naukowy w Institut de Science des Matériaux de Mulhouse. Joanna Górka zaj-

muje się badaniami nad twardymi węglami używanymi w bateriach sodowych. (Źródło: iFrancja) 

                      Tel. 01 40 20 00 80 
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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 

PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

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  

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 

Do obsługi klienta w butiku 
Francuska firma otwierająca nowy butik w okolicach Paryża  

(Le Chesnay) poszukuje osoby, która będzie zajmowała się przyj-

mowaniem klientów, prezentacją produktów (okna), odbieraniem 

telefonów i spotkaniami z klientem. Praca na kontrakt  

(CDD później CDI). Wymagany bardzo dobry francuski i dobra 

prezencja. Praca od maja, na cały lub pół etatu.  

Prosimy o  wysyłanie CV ze zdjęciem na adres  

fenetre.btp@gmail.com. 

Praca przy zbiorach pieczarek 

Eurokontakt poszukuje osób do zbiorów pieczarek we Francji. 

Opis stanowiska: praca przy zbiorach i sortowaniu pieczarek. 

Wymagania: doświadczenie, znajomość języka francuskiego, 

mile widziane własne auto.  

Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość dłuższej 

współpracy, pomoc w zakresie formalności.  

Kontakt: ogloszenia@euro-kontakt.eu. 

Monter konstrukcji stalowych 

Poszukujemy pracowników na stanowisko monter konstrukcji sta-

lowych. Wymagania: doświadczenie min. 3 lata, uprawnienia na 

zwyżki, dyspozycyjność od połowy maja 2016, znajomość mecha-

niki lub elektryki. Mile widziane: znajomość j. francuskiego lub 

angielskiego oraz prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane ofertą 

prosimy o przesłanie CV na adres: kontakt@infini-groupe.com. 

Osoby do restauracji 
Szukam osób do pracy we Francji w miejscowości Chamonix. 

Praca od początku maja. Kontrakt francuski. Stanowiska: 

zmywak (osoba młoda i wytrzymała, dziennie przyjmowanych 

jest około 400 osób), pomocnik kucharza (robienie sałatek  

i starterów), kelner (dobra znajomość franc., podstawy ang., 

doświadczenie minimum 2 lata).  

Proszę przysyłać CV na e-mail: michallupa18@gmail.com. 

 

Mieszkanie do wynajęcia 

Do wynajęcia mieszkanie w Saint 

Germain en Laye, 4 zona, RER A, 

35 minut od Paryża, mieszkanie 

umeblowane, III piętro,  

dwa pokoje, możliwość  

koabitacji, możliwość kontraktu. 

Mieszkanie idealne  

dla przedsiębiorstwa.  

Tel. 06 22 54 58 50. 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, doradztwo, atrakcyjne ceny. 
 

 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

MILLENIUM ASSURANCE 
 Ubezpieczamy samochody, mieszkania, firmy bu-

dowlane (decenal). Ubezpieczenia zdrowotne 

(Mutuel). Bardzo dobre ceny. Zapraszamy do nasze-

go biura: Epone 78 departement. Dojazd do klienta 

po konsultacji telefonicznej: 01 30 95 01 90. Yoann 

Chery 

Pilne! Szukam bardzo dobrej krawcowej w celu 

uszycia sukni ślubnej z jedwabiu.  

Kontakt: 06 81 72 50 55. 

Pokój do wynajęcia 

Do wynajęcia samodzielny, niezależny 

pokoik w Paryżu, 3 minuty od Gare du 

Nord. Pokoik z prysznicem, całkowicie 

wyposażony, winda, dozorczyni, cicho, 

bezpiecznie. Cena: 400 euro plus kaucja. 

Tel. 06 22 54 58 50.  

Pilnie nawiążemy współpracę z mecha-

nikiem samochodowym (auto-

entrepreneur). Telefon: 06 22 83 58 24.  


