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Humor tygodnia: 
Co mówi wkurzony ogrodnik do kumpla? 

- Przesadziłeś! 

*** 

Co odpowie Japończyk patrzący na szybę? 

- Toshiba! 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
12 czerwca: Onufry, Jan 

13 czerwca: Antoni, Lucjan 

14 czerwca: Eliza, Walery 

15 czerwca: Jolanta, Wit 

16 czerwca: Alina, Justyna 

17 czerwca: Laura, Adolf 
18 czerwca: Elżbieta, Marek 

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 
 

Strefy kibica we Francji podczas Euro 2016: 

Strefa kibica w Paryżu na Polu Marsowym 
Otwarta: 10 czerwca od 16h do północy 

Oraz 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26 czerwca, od godziny 12 do 

północy. 

Ponadto 14, 22, 27 czerwca od 15h do północy. 

20 czerwca, od 18h do północy 

30 czerwca, 1, 2, 3, 6, 7, 10 lipca, od 16h do północy 

Strefa Kibica będzie zamknięta w dni, w których nie będzie meczów (z wy-

jątkiem dni koncertów). 

Strefa kibica w Saint-Denis 
Strefa znajduje się w parku de la Légion d’Honneur (Avenue Paul Vaillant Couturier) 

Otwarta będzie od godziny 14 do 23 w dni w powszednie i od 14 do północy w weekendy. 

Uwaga! Strefa będzie zamknięta od 15 do 22 czerwca (podczas matur). 

Strefa w Lille 
Znajduje się w parku Matisse, pomiędzy dworcami Lille Europe i Lille Flandre (stacja metra Gare Lille Europe lub Gare Lille Flan-

dres). 

Otwarta tylko w dni, w których rozgrywane będą mecze, w godzinach od 10 do północy. 

Strefa będzie zamknięta w dniach 23, 24, 28 i 29 czerwca oraz 4, 5, 8 i 9 lipca. 

Strefa w Marsylii 
W Marsylii, strefa kibica znajduje się na plaży Prado. 

Jest ona podzielona na część dedykowaną meczom; otwarta w dni, w które rozegranych będzie 45 meczy, na półtorej godziny przed  

rozpoczęciem meczu i do północy (z wyjątkiem 10 czerwca, od 17 do 1 w nocy) 

Drugą część stanowi miasteczko kibiców, które otwarte będzie od 10 czerwca do 10 lipca od godziny 12 do 20. 

Strefa w Nicei 
Strefa usytuowana jest na placu Masséna, (1 Promenades des Anglais) otwarta będzie, by transmitować mecze reprezentacji Francji, 

mecze odbywające się na miejscu (12, 17, 22 i 25 czerwca) oraz wszystkie mecze ¼ finału. Od godziny 13 do północy.  

            Tel. 01 40 20 00 80 



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń 

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 w kuchni 
Firma cateringowa poszukuje do pracy w kuchni (przy produkcji 

garmażu) młodej, energicznej dziewczyny. Kontakt pod numerem 

tel. 07 62 66 04 30 lub 06 63 86 71 56. 

Hydraulik budowlany. Nowy nabór 

Obowiązki: montaż instalacji sanitarnych (kabiny prysznico-

we, wanny, umywalki, WC, armatura), biały montaż, spawa-

nie na twardo miedzi. Wymagania: minimum 3 lata doświad-

czenia, umiejętność czytania rysunku technicznego, gotowość 

do podjęcia pracy w krótkim terminie, prawo jazdy kat. B, 

mile widziana podstawowa znajomość języka francuskiego. 

Oferujemy: legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

tymczasową, opiekę konsultanta, bezpłatne mieszkanie w do-

brym standardzie, pomoc przy organizacji wyjazdu. 

 Telefon: +48 61 663 00 11 

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 

 

Poszukujemy mieszkania do wynajęcia 

Firma szuka niewielkiego mieszkania do wyna-

jęcia w centrum Paryża (75001). Internet, kana-

lizacja, prąd, umeblowane lub nie, w dobrym 

stanie. Na dłuższy okres.  

Telefon: 06 22 83 58 24 

 

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. 

Osoby do sprzątania 

Poszukujemy osób: energicznych,  mobilnych, dokładnych i su-

miennych oraz doskonale zorganizowanych  do zespołu sprzątają-

cego duże obiekty na terenie całej Francji. CV wraz z dopiskiem 

„zespół sprzątający” proszę przesyłać na adres 

cv.siec.handlowa@gmail.com. 

Praca przy zbiorach owoców 

Zatrudnię kobiety do pracy przy zbiorze truskawek i malin na 

terenie Francji. Wyjazd we wtorek bądź w środę (14 lub 15 

czerwca). Praca na akord. Więcej szczegółów pod numerem 

tel. 663 207 212.  

Ekspedientki do sieci handlowej 
Sieć handlowa poszukuje ekspedientek z biegłym językiem francu-

skim oraz z polskim do pracy w hipermarkecie w okolicach Paryża 

i Lille. CV proszę przesyłać na adres 

cv.siec.handlowa@gmail.com. 


