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Humor tygodnia: 
 

Szaleje pożar. Małżeństwo wybiega z płonącego budynku.  

Żona mówi do męża:  

- Wiesz, Zdzisiek, po raz pierwszy od 15 lat  

wychodzimy gdzieś razem. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
22 maja: Helena, Julia 

23 maja: Iwona, Dezyderiusz 

24 maja: Joanna, Zuzanna 

25 maja: Grzegorz Magda 

26 maja: Filip, Paulina 

27 maja: Jan, Oliwier 
28 maja: Augustyn, Jaromir 

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 czwartek 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Początki święta sięgają czasów sta-

rożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodza-

ju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono 

wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten jednak powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod na-

zwą „niedziela u matki”, początkowo co roku w 3-4 niedzielę postu odprawiano modły w najbliż-

szej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym 

obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, 

głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał 

do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. Inaczej histo-

ria tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosi-

ła „Dni Matczynej Pracy”, zaś od 1872 „Dzień Matek dla Pokoju” promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann 

Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 

1914 Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. W Polsce Dzień Mat-

ki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. We Francji święto matki obchodzi się w ostatnią niedzielę maja (czasem 

w pierwszą niedzielę czerwca, jeśli ostatnia niedziela maja wypada w Zesłanie Ducha Świętego). 

                      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  

Kierowców na sezon letni 
Rekrutujemy osoby chętne do pracy we Francji w sezonie tury-

stycznym na stanowiskach: kierowca kat. D+E. Wymagania: do-

świadczenie w pracy jako kierowca D+E min. 1 rok, uprawnienia 

na przewóz osób, komunikatywna znajomość jęz. angielskiego, 

mile widziana znajomość jęz. francuskiego, gotowość do pracy we 

Francji na minimum 2 miesiące w sezonie letnim, wysoka kultura 

osobista, odpowiedzialność, sumienność. Zainteresowane osoby 

prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z dopiskiem 

„Kierowca D+E – Francja” na adres: busko@sidrom.net. 

Do hotelu na sezon letni 
Poszukujemy osoby do pracy w hotelu (Hautes Alpes, depar-

tament 05) na sezon letni – lipiec i sierpień, na pół etatu, ok. 

600-700€ netto na miesiąc, praca legalna, wymagana komuni-

katywna znajomość j. francuskiego, osoby chętne proszę o 

kontakt mailowy na adres: iwonachr@tlen.pl. 

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 8-osobowym busem na  

lotniska Beauvais, Orly  

i CDG. Odbiór z dowolnego miejsca w Paryżu lub 

najbliższych okolicach. Dowóz na jedno z trzech 

podparyskich lotnisk. Minimalna liczba osób: 4. 

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

Poszukiwani kucharze. Grenoble 

Rekrutujemy osoby chętne do pracy we Francji (okolice Gre-

noble) na stanowisku kucharz. Wymagane: doświadczenie 

min. 3 lata, wysokie umiejętności zawodowe, komunikatywna 

znajomość jęz. angielskiego, mile widziana znajomość jęz. 

francuskiego, gotowość do pracy we Francji na minimum 3 

miesiące (możliwa stała współpraca), wysoka kultura osobista, 

samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy. Zainte-

resowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z 

dopiskiem „Kucharz – Francja” na adres: busko@sidrom.net. 

Handlowiec/opiekun klienta. Lyon 

Firma poszukuje osoby do prowadzenia biura handlowego oraz do 

opieki nad klientami. Wymagania: bardzo dobra lub dobra znajo-

mość języka francuskiego, prawo jazdy kat. B, kreatywność, otwar-

tość na kontakty z innymi ludźmi, zaangażowanie do pracy.  

Telefon: 0048 881 026 046. 


