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Humor tygodnia: 
 

- Kochanie, co byś zrobiła, gdybym wygrał w lotto?  

- Wzięłabym połowę i cię zostawiła!  

- OK, trafiłem trojkę, masz tu 8 złotych i spadaj!! 

 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
05 czerwca: Waleria, Bonifacy 

06 czerwca: Norbert, Dominika 

07 czerwca: Robert, Jarosław 

08 czerwca: Medard, Maksymin 

09 czerwca: Felicjan, Pelagia 

10 czerwca: Małgorzata, Bogumił 
11 czerwca: Barnaba, Feliks 

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 
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016 będą XV edy-

cją turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw Europy, 

zostaną zorganizowane przez UEFA na przełomie czerwca 

i lipca 2016 we Francji. W imprezie po raz pierwszy we-

zmą udział aż 24 reprezentacje, bowiem propozycję rywali-

zacji z 24 uczestnikami jednomyślnie zaaprobowały 

wszystkie 53 krajowe związki piłkarskie w Europie. 26 

czerwca 2013 zaprezentowano oficjalne logo mistrzostw. 

Mecz otwarcia Francja-Rumunia zostanie rozegrany 10 czerwca o godzinie 21.00 na stadionie Stade de France w Saint-Denis.  

 

Reprezentacja Polski w fazie grupowej rozegra trzy mecze: 12 czerwca 2016 o godzinie 18.00 Polska-Irlandia Północna, Allianz 

Riviera w Nicei, 16 czerwca 2016 o godzinie 21.00 Niemcy-Polska, Stade de France w Saint-Denis oraz 21 czerwca 2016 o godzinie 

18.00 Ukraina-Polska, Stade Vélodrome w Marsylii. Mecze fazy grupowej Euro 2016 potrwają do 22 czerwca, ostatnie spotka-

nie Węgry-Portugalia rozegrane zostanie na Stade des Lumières w Lyonie.  

                 Trzymamy kciuki za Polaków! 

            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  

Praca dla nowego magazynu mody 

Już wkrótce na rynku ukaże się nowy magazyn mody i modelek. 

Obecnie trwają prace w zakresie projektu, w związku z tym poszu-

kujemy kandydatek na fotomodelki w wieku 18-28 lat, asystentki 

fotografa, asystentki red. naczelnego, asystentki grafika, asystentki 

dyrektora wydawnictwa, asystentki ds. organizacji sesji zdjęcio-

wych i castingów. Praca w Paryżu, na etacie lub umowę zlecenie. 

CV ze zdjęciem proszę kierować na adres: biuro@starmaker.net.pl. 

Zatrudnimy szwaczkę 

Poszukujemy doświadczonych pracowników na stanowisko: 

szwaczka przemysłowa. Zakres obowiązków: szycie materia-

łów na fotele do pociągów, dokładność w wykonywaniu po-

wierzonych zadań. Wymagania: min. 3-letnie doświadczenie 

w pracy na stanowisku szwaczka, doświadczenie w pracy 

w zakładzie o seryjnym typie produkcji, umiejętność krojenia 

i szycia na maszynie. Oferujemy: umowę o pracę na warun-

kach polskich, darmowe zakwaterowanie, zwrot kosztów prze-

jazdu. Kontakt: +48 61 222 37 24. 

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. 

Poszukiwany pilarz-drwal 
Poszukujemy osób chętnych do pracy we Francji na stanowisku: 

pilarz-drwal. Wymagania: doświadczenie min. 3 lata, uprawnienia 

pilarza, mile widziana znajomość języka francuskiego. Pracodawca 

zapewnia: stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę 

w wymiarze 39 h/tydzień, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem 

z dopiskiem „Pilarz-drwal, Francja” na adres: busko@sidrom.net. 

Ekspedientki do hipermarketu 

Sieć handlowa poszukuje ekspedientek z biegłym językiem 

francuskim oraz z polskim 

do pracy w hipermarkecie w okolicach Rambouillet (kod 

pocztowy: 78120). CV prosimy przesyłać na adres  

e-mail: cv.siec.handlowa@gmail.com. 


