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Humor tygodnia: 
 

- Wiesz, kochanie - mówi mąż do żony - jesteśmy już 20 lat po 

ślubie, ale jeszcze nigdy nie zrobiłaś mi takiej dobrej kawy!  

- Zostaw, to moja!  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
08 maja: Stanisław, Ida 

09 maja: Grzegorz, Bożydar 

10 maja: Antonina, Celzjusz 

11 maja: Ignacy, Franciszek 

12 maja: Pankracy, Dominik 

13 maja: Serwacy, Robert 
14 maja: Maciej, Dobiesław 

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 
 

Dwa tygodnie temu na rzeszowskim lotnisku Jasionka odbyła się konferencja prasowa, na 

której prezes linii lotniczych Adria zapowiedział uruchomienie regularnego połączenia na 

trasie z Paryża do stolicy Podkarpacia. Słoweński przewoźnik rejsy między Francją a Polską 

rozpocznie 4 czerwca. Przeloty będą się odbywać dwa razy w tygodniu: we wtorki oraz so-

boty. Pod koniec marca Adria zapowiedziała także uruchomienie nowego połączenia z Ło-

dzi do Paryża. We wtorki i soboty przewoźnik po przylocie z Łodzi ma na paryskim lotni-

sku blisko sześciogodzinną przerwę. W tym czasie wykonywać będzie loty na trasie Paryż-

Rzeszów-Paryż. Połączenie będzie realizowane samolotami CRJ700. Loty z Paryża do Rze-

szowa odbywać się będą o godzinie 17.20, lądowanie w Paryżu przewidziano na 19.35. Loty z paryskiego lotniska zaplanowano na 

14.40, a lądowanie w Rzeszowie na 16.50. Ceny biletów rozpoczynają się od 99 euro w dwie strony.  

*** 

Już od 8 maja Pola Elizejskie, zwane często najpiękniejszą aleją świata, zostaną zamienione w deptak. Ta szeroka ulica, główna oś 

Paryża, pełna punktów handlowo-usługowych, będzie udostępniana pieszym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (inaugurację prze-

sunięto z powodu wypadającego tydzień temu święta 1 Maja). Władze miasta liczą na to, że po niedzielnym spacerze turyści z przy-

jemnością zajrzą do przybytków sztuki, większość paryskich muzeów jest bowiem otwarta bezpłatnie dla zwiedzających właśnie w 

pierwsze niedziele miesiąca. 

                      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. 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. 

Pracownik budowlany. Francja 
Poszukujemy osób na stanowisko pracownika budowlanego we 

Francji. Wymagania: umiejętność lub znajomość obudowy Trespa, 

znajomość systemów budowlanych, doświadczenie w obudowie 

drewnianej minimum 4 lata, podstawowa znajomość jęz. franc., 

prawo jazdy kategorii B, pracowitość, sumienność, umiejętność 

pracy w zespole, gotowość do podjęcia szybkiego wyjazdu. Oferu-

jemy: atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na podstawie umo-

wy o pracę, zakwaterowanie gratis. Osoby zainteresowane ofertą 

prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy: rekrutacja@erc.ec 

(nr ref. pracownik budowlany/04/2016). 

Tłumacz/przedstawiciel handlowy. Lille 
Poszukujemy przedstawiciela handlowego do sprzedaży sto-

larki otworowej pvc, aluminiowej oraz drewnianej. Wymaga-

na bardzo dobra znajomość języka francuskiego.  

Telefon: 06 23 30 68 10.  

Zatrudnimy kelnerkę 

Restauracja Le Grand Comptoir d’Alesia w 14. dzielnicy  

Paryża poszukuje kelnerki z doświadczeniem.  

Stawka: 10 euro/godz. Adres: 125, rue d’Alesia – 75014 Paris. Nr 

telefonu: 01 83 56 09 03 (rozmowa po francusku). 

Firma zleci wykonanie renowacji 

mieszkania około 100 m kw. 

Oferta dla przedsiębiorców.  

E-mail:  

asetpro.vincennes@gmail.com 

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 

Mechanik samochodowy 

Pilnie nawiążemy współpracę z 

mechanikiem samochodowym 

(auto-entrepreneur).  

Telefon: 06 22 83 58 24 

Przejazdy na lotnisko 
Oferujemy przejazdy busem na lotniska Beauvais  

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

Kelner/kelnerka. Riwiera Francuska 

Poszukujemy kelnerów i kelnerek do ekskluzywnych hoteli 

pięciogwiazdkowych we Francji. Obowiązki: przyjmowanie 

zamówień i obsługa gości restauracji, serwowanie potraw, 

napoi, wina, dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy. 

Wymagania: znajomość języka francuskiego, minimum rocz-

ne doświadczenie, wysoki poziomu kultury osobistej. Oferuje-

my: stawkę godzinową 8 EUR netto, umowę o pracę, bezpłat-

ne zakwaterowanie i wyżywienie. Osoby zainteresowane pro-

simy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@erc.ec. Numer 

referencyjny: kel/fr/2016.  

mailto:rekrutacja@erc.ec
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