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Humor tygodnia: 
 

– Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny – mówi klient 

do sprzedawcy.  

– To ma być niespodzianka? – pyta zdziwiony ekspedient.  

– Tak, bo syn spodziewa się motocykla. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
15 maja: Zofia, Izydor 

16 maja: Andrzej, Szymon 

17 maja: Sławomir, Weronika 

18 maja: Feliks, Eryk 

19 maja: Piotr, Mikołaj 

20 maja: Bernardyn, Kolumba 
21 maja: Wiktor, Tymoteusz 

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 
 

11 maja rozpoczął się 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. W ciągu jedenastu dni 

festiwalowe jury pod przewodnictwem australijskiego reżysera George’a Millera oceni 21 fil-

mów ubiegających się o nagrodę główną – Złotą Palmę. W ramach inauguracji festiwalu odbę-

dzie się projekcja filmu „Café society” Woody’ego Allena. To ostatnie dzieło tego reżysera, a 

prezentowane będzie poza konkursem, ponieważ twórca stanowczo odmawia udziału w nim. 

Francję reprezentować będą cztery filmy: „Personal Shopper” Oliviera Assayasa, „Rester Verti-

cal” Alaina Guiraudie, „Mal de pierres” Nicole Garci oraz „Ma loute” Brunona Dumonta. Nieste-

ty żaden polski film nie konkuruje w tym roku. 
*** 

Druga faza planu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza polegająca na wprowadzeniu zakazu wjazdu do Paryża autom star-

szym niż 18 lat wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Zakaz dotyczy samochodów osobowych i dostawczych zarejestrowanych przed 

rokiem 1997 oraz motocykli zarejestrowanych przed 1 czerwca 2000 roku (zakaz będzie obowiązywał codziennie od godziny 8 do 

20 z wyjątkiem weekendu). Wprowadzeniem zakazu zaniepokojeni są właściciele aut zabytkowych. Władze Paryża informują, że 

auta ponadtrzydziestoletnie zarejestrowane jako zabytkowe mogą być wyłączone z zakazu. Drugi wyjątek mogą stanowić ponadtrzy-

dziestoletnie auta służące do działalności turystycznej, przykładem są tu samochody wożące turystów po stolicy. (Za: iFrancja.fr) 

                      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. 

Praca przy zbiorach warzyw 

Praca dla par we Francji przy zbiorach warzyw. Od zaraz. Praco-

dawca zapewnia zakwaterowanie. Język francuski nie jest wymaga-

ny, jednak proszę o kontakt tylko osoby z doświadczeniem przy 

zbiorach warzyw (najlepiej rzodkiewek, szparagów i cebuli). Praca 

na akord lub na godziny w zależności od ilości zamówień. Wyna-

grodzenie od 1300 do 2000 euro miesięcznie. Praca na około 2-4 

miesiące z możliwością powrotu w przyszłym roku. Pomagam rów-

nież w otrzymaniu francuskich dodatków socjalnych. Proszę o wy-

syłanie CV na adres anpe3@o2.pI. Telefon: 0048 609 581 247.  

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.  

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 

 

Szukam pracy 
Młody mężczyzna poszukuje pracy w branży  

budowlanej. Prawo jazdy kat. A, B, C, język francu-

ski komunikatywny, własny samochód, narzędzia. 

Wykonuję prace w zakresie instalacji elektrycznych  

i hydraulicznych.  

Telefon: 07 81 39 83 97.  

 

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. 

Kelnerzy/kelnerki. Normandia 

Rekrutujemy osoby chętne do pracy we Francji w nadmor-

skich restauracjach Normandii na stanowiskach: kelner/

kelnerka. Wymagane: doświadczenie min. 1 rok, komunika-

tywna znajomość jęz. franc., gotowość do pracy na terenie 

Francji na minimum 3-4 miesiące, wysoka kultura osobista, 

samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy. Praco-

dawca zapewnia: atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w wymia-

rze 35-39 h/tydzień, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem 

„kelner/kelnerka – Francja” na adres: busko@sidrom.net. 

Poszukujemy pomocy kuchennej 
Poszukujemy osoby na stanowisko pomocy kuchennej. Obowiązki: 

przygotowywanie miejsca pracy przed wydaniem potraw, przygo-

towanie produktów, utrzymanie czystości w obrębie kuchni, pomoc 

szefowi kuchni. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie 

CV na adres e-mailowy rekrutacja@erc.ec. 


