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Humor tygodnia: 
 

Przychodzi baba do lekarza z piłą w plecach. - Oj, panie 

doktorze, proszę mi pomóc. Głowa mnie boli, a jak mnie 

suszy i jeść nic nie mogę.... - To po co pani piła ?? 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
29 maja: Magdalena, Urszula 

30 maja: Ferdynand, Joanna 

31 maja: Kamila, Aniela 

01 czerwca: Konrad, Jakub 

02 czerwca: Marianna, Erazm 

03 czerwca: Tamara, Leszek 
04 czerwca: Karol, Franciszek 

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 
 

Międzynarodowy Dzień Dziecka to dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych 

w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach człon-

kowskich ONZ. W Polsce i w innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzony jest 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów 

pod Apelem sztokholmskim w 1950 roku. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organiza-

cja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

*** 

Zbliża się koniec papierowych biletów w paryskich środkach komunikacji miejskiej. Prezydent regionu Ile-de-France Valérie Pécr-

esse ogłosiła wycofanie papierowych biletów do 2021 roku. Do tego czasu podróżny przy wejściu do danego środka transportu bę-

dzie mógł posługiwać się zbliżeniową kartą bankową. Ponadto opracowana zostanie tzw. porte-monnaie transport. Osoby rzadko 

podróżujące pobiorą określoną sumę na specjalną anonimową kartę Navigo i każdorazowo zapłacą nią za przejazd. Rewolucja do-

tknie również tradycyjnych kart Navigo. Od roku 2018 abonamenty na transport publiczny będą pobierane bezpośrednio na smartfo-

ny. 

                      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  

Monter wentylacji. Lyon 
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: monter wentylacji. Obo-

wiązki: montaż kanałów i urządzeń wentylacyjnych. Wymagania: 

uprawnienia na podesty ruchome przejezdne kat. I P (podnośniki 

samobieżne), uczciwość i rzetelność, minimum 2 lata doświadcze-

nia w montażu wentylacji, prawo jazdy kat. B. Oferujemy: legalne 

zatrudnienie, terminowe wypłacanie wynagrodzeń, płatny urlop, 

kartę EKUZ, opiekę konsultanta, bezpłatne mieszkanie w dobrym 

standardzie, pomoc przy organizacji wyjazdu.  

Telefon: +48 616 630 011. 

Do zbierania owoców 

Szukam kobiet do pracy przy zbiorze truskawek i malin na 

terenie Francji. Praca od połowy czerwca. Więcej informacji 

pod numerem tel. +48 663 207 212. 

Zlecimy renowację 

mieszkania 

 

Firma zleci wykonanie reno-

wacji 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 

 

Kobieta poszukuje pracy 

Pięćdziesięcioletnia kobieta z doświadczeniem we 

Francji szuka pracy jako opiekunka osoby starszej,  

z mieszkaniem. Może być rotacja w systemie  

3-miesięcznym. Język francuski w stopniu  

komunikatywnym.  

Telefon: 07 61 36 34 99 

 

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 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. 

Poszukiwana ekspedientka 

Poszukujemy na 20 godzin tygodniowo sprzedawczyni do 

naszego butiku z biżuterią LILOU w Paryżu. 

Wymagany język francuski, angielski mile widziany.  

Telefon:  01 46 34 10 49. 

Monterzy okien poszukiwani 
Francuska Firma poszukuje 3 silnych mężczyzn zamieszkałych w 

Paryżu lub okolicy do montowania okien. Kontrakt CDD na 2 mie-

siące z możliwością przedłużenia. Początek misji 6 czerwca. Odpo-

wiadając, prosimy o podanie imienia/nazwiska/telefonu oraz tytułu 

ogłoszenia. E-mail: jk@ab2pro.com. 

Handlowiec/opiekun klienta. Lyon 

Firma poszukuje osoby do prowadzenia biura handlowego 

oraz do opieki nad klientami. Wymagania: znajomość języka 

francuskiego, prawo jazdy kat. B, kreatywność, otwartość na 

kontakty z innymi ludźmi, zaangażowanie do pracy.  

Telefon: 0048 881 026 046. 


