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Humor tygodnia: 
Mąż do żony:  

- Kochanie, dziś wieczorem w pracy jest bal przebierańców, ale 

nie wiem, za kogo się przebiorę...  

- Najlepiej nie pij, nikt cię nie pozna. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
01 maja: Józef, Beata 

02 maja: Zygmunt, Anatol 

03 maja: Maria, Mariola 

04 maja: Monika, Florian 

05 maja: Irena, Waldemar 

06 maja: Jakub, Judyta 
07 maja: Gizela, Ludmiła 

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 
 

Konstytucja 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój praw-

ny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była 

pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, 

spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia 

przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego 

na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znaczą-

co demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie niepo-

siadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała 

chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie 

nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. 

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało sprzeciw republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyj-

skiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie kon-

stytucji Polska została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich 

magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypo-

minała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była „ostatnią wolą i te-

stamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg 

ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za nie-

były i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne. 
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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. 06 87 00 81 29  

             Email: contact@iwonakowal.com  

Wynajmę studio 
Studio 22 m kw. do wynajęcia, metro La Fourche. 

Piąte piętro, winda. Tel. 06 26 28 70 59. 

Poszukujemy pokojówki. Korsyka 

Poszukujemy osoby chętnej do pracy we Francji na stanowisku 

pokojówki. Wymagania: doświadczenie w pracy jako pokojówka 

min. 1 rok, komunikatywna znajomość języka francuskiego, goto-

wość do pracy na terenie Francji na 5 miesięcy począwszy od 15 

maja, samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy. Praco-

dawca zapewnia: umowę o pracę, ubezpieczenie, atrakcyjne wyna-

grodzenie, pracę w wymiarze 39 h/tydzień, zwrot kosztów dojazdu, 

zakwaterowanie. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 

wraz ze zdjęciem z dopiskiem „Pokojówka – Korsyka” na adres: 

busko@sidrom.net. 

Praca przy cięciu sałaty 

Praca od zaraz dla 4 osób (mile widziane pary) przy cięciu 

sałaty. Minimum 35 godzin tygodniowo, 9,67 euro brutto, 

wolne weekendy, praca do października, wymagany własny 

samochód. Miejsce pracy: Beauvoir. Telefon: 06 48 01 16 84.  

Poszukiwany kelner/kelnerka 

Praca dla kelnerki lub kelnera, lokal znajduje się przy stacji metra 

Garibaldi (Saint-Ouen, linia 13). Wymagany język francuski.  

Praca od poniedziałku do piątku.  

Telefon: 06 16 86 31 57. 

 

 

Bilet lotniczy odsprzedam 
Odsprzedam bilet lotniczy na tra-

sie Paryż Beauvais—Kraków. 

Cena 72 euro do negocjacji. Wy-

lot z Beauvais 10 maja, powrót z 

Krakowa 24 maja.  

Cena do negocjacji.   

Telefon: 06 01 94 02 22 

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 

 

Mieszkanie wakacyjne 
Do wynajęcia mieszkanie na wakacje. 

Hiszpania, w pięknej okolicy nad mo-

rzem, wszystko na miejscu.  

Costa Blanca, w pobliżu Alicante.  

Telefon: 06 44 99 40 24 

Przejazdy na lotnisko 
Oferujemy przejazdy busem na lotniska Beauvais  

i CDG. Cena: 25 euro/os. Tel. 07 83 07 12 77. 

Szef ekipy murarzy 
Poszukujemy osoby chętnej do pracy we Francji na stanowi-

sku: szef ekipy murarzy, brygadzista. Wymagania: doświad-

czenie min. 3 lata, komunikatywna znajomość języka francu-

skiego, mile widziane wykształcenie budowlane, szeroka wie-

dza z zakresu budownictwa, umiejętność kierowania zespo-

łem, gotowość do pracy na terenie Francji na długi czas, sa-

modzielność, dokładność, dobra organizacja pracy. Zaintere-

sowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z 

dopiskiem „Szef ekipy murarzy – Francja” na adres:  

busko@sidrom.net. 


