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Humor tygodnia: 
Mąż pyta żony:  

- Mamusia do Afryki pojechała?  

- No co ty, zgłupiałeś?  

- No bo mówili w wiadomościach, że w Południowym Sudanie 

pojawiła się cholera. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
17 kwietnia: Robert, Klara 

18 kwietnia: Alicja, Ryszard 

19 kwietnia: Leon, Jerzy 

20 kwietnia: Agnieszka, Czesław 

21 kwietnia: Feliks, Anzelm 

22 kwietnia: Łukasz, Kaja 
23 kwietnia: Wojciech, Jerzy 

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 
 

Coraz więcej młodych Polaków dorasta z daleka od kraju ojczystego. Jednak niezależnie od miejsca zamieszkania, czy to w Paryżu, 

Marsylii czy Nicei – wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują Polacy, istnieje możliwość uczestniczenia w polskiej szkole za pośred-

nictwem Internetu. Wszystko dzięki projektowi edukacyjnemu Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Ten darmowy projekt powstał z 

myślą o polskich rodzinach, które nie chcą rezygnować z przekazania dzieciom dziedzictwa, kultury i tradycji. Dzięki nowym tech-

nologiom Libratus umożliwia realizację programu polskiej szkoły w każdym zakątku świata, a co najważniejsze, daje szansę na do-

skonalenie mowy ojczystej. Zajęcia w ramach projektu Libratus odbywają się o dowolnej porze dnia. To rodzic w oparciu o Interne-

tową Platformę Edukacyjną pełni funkcję nauczyciela. Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy profesjonalnych materiałów dydaktycz-

nych – scenariuszy lekcji, gier, zabaw i filmów – które zostały przygotowane przez polskich pedagogów. Najmłodsi dzięki Polskim 

Szkołom Internetowym Libratus uczą się przedmiotów obowiązujących w polskiej szkole, mają też stały kontakt z nauczycielami. 

Swoją wiedzę dziecko może doskonalić na cotygodniowych zajęciach on-line – Webinariach. Tak jak w każdej polskiej szkole sta-

cjonarnej, uczniowie Libratusa otrzymują legitymację szkolną, a po zdanym egzaminie rocznym także świadectwo i promocję do 

następnej klasy. Jeśli rodzina zdecyduje się na powrót do Polski, uczeń może bez problemu kontynuować naukę w ramach tamtej-

szego systemu oświaty. Polskie Szkoły Internetowe Libratus mają już kilka tysięcy zadowolonych absolwentów z całego świata, 

którzy płynnie posługują się językiem polskim. Projekt współtworzą polskie szkoły partnerskie, polonijne szkoły sobotnie i organi-

zacje – wszystko w trosce o powszechny dostęp do darmowej polskiej edukacji. Szczegóły na temat rekrutacji na nowy rok szkolny 

można znaleźć na stronie www.libratus.edu.pl. Liczba miejsc na naukę w projekcie jest ograniczona. 

                      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 

Poszukiwany dekarz-cieśla 
Poszukujemy osób na stanowisko dekarz-cieśla. Miejsce pracy: 

okolice Sallanches/Francja. Opis stanowiska: montaż więźb i po-

kryć dachowych. Wymagania: kilkuletnie doświadczenie, umiejęt-

ność czytania rysunku technicznego, mile widziana znajomość ję-

zyka francuskiego, pracowitość, dokładność, umiejętność pracy w 

zespole. Oferty zawierające CV z numerem referencyjnym (FR-

DEK-2016) i podaniem nazwy stanowiska w tytule maila prosimy 

przesyłać na adres: job@job-innovation.com.pl. Zastrzegamy sobie 

prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Zatrudnimy asystentkę grafika 

Zatrudnimy od zaraz asystentkę grafika do nowo powstające-

go tytułu prasowego. Wersja francuska. 

Magazyn Mody i Modelek STARMAKER 

www.starmakerweb.pl (wersja drukowana i elektroniczna). 

Praca zdalna. Okres próbny dwa miesiące,  

możliwe zatrudnienie stałe. 

Obowiązki: skład makiety na podstawie przygotowanego pro-

jektu i dostarczonych materiałów redakcyjnych, przygotowy-

wanie materiałów graficznych do prezentacji i reklam, przygo-

towywanie materiałów do druku.  

Wymagania: bardzo dobra znajomość programów  

Adobe Photoshop i Adobe 

Illustrator, znajomość jęz. polskiego i francuskiego, dyspozy-

cyjność i zaangażowanie. Zainteresowane osoby prosimy o 

przesłanie CV wraz z portfolio na adres  

biuro@starmaker.net.pl. 

Pracownicy do firmy budowlanej 
Firma budowlana poszukuje wykwalifikowanych pracowników ze 

specjalizacją wykończenie wnętrz. Wymagane: doświadczenie w 

zawodzie, rzetelność, punktualność, abstynencja w pracy, wiek do 

35 lat, komunikatywny francuski. Numer kontaktowy: 07 60 00 25 

03. Mile widziani ludzie z auto-entrepreneur. 

Studio do wynajęcia 

Do wynajęcia studio 18 m kw., 

550 euro z opłatami. 

Metro Garibaldi. 

Tel. 06 16 86 31 57 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną  

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

01 44 69 30 80 

 

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 

 

MARGOT 
Polsko-francuski salon usług  

kosmetyczno-fryzjerskich. 

 

RENATA, fryzjerka: strzyżenie damsko

-męskie, modelowanie, baleyage, pa-

semka, fryzury okolicznościowe, kolory-

zacja, keratynowe prostowanie włosów. 

Tel. 06 83 60 47 93 

 

EDYTA, kosmetyczka: kosmetyka twa-

rzy, pielęgnacja dłoni i stóp, przedłuża-

nie 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 

 

Ojciec i syn poszukują jakiejkolwiek 

pracy. Budownictwo, malowanie,  

elektryka, hydraulika, drobne prace re-

montowo-budowlane.  

Tel. 07 58 53 34 50  

lub 07 58 86 71 25.  

Mechanik samochodowy 
Pilnie nawiążemy współpracę z 

mechanikiem samochodowym 

(auto-entrepreneur).  

Telefon: 06 22 83 58 24.  


