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 Gazeta bezpłatna 

SINDBAD-JANOSIK: 2, rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80 

Humor tygodnia: 
- Dlaczego choinka nie jest głodna? 

-Bo jodła. 
*** 

- Jak nazywa się płacz małego raczka? 
- Wycieraczka. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
19 czerwca: Gerwazy, Protazy 
20 czerwca: Bogna, Florentyna 
21 czerwca: Alicja, Alojzy 
22 czerwca: Flawiusz, Tomasz 
23 czerwca: Wanda, Zenon 
24 czerwca: Jan, Danuta 
25 czerwca: Łucja, Wilhelm 

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 
 

Po bezbramkowym remisie z Niemcami awans Polaków do 1/8 finału mistrzostw Europy jest 
już blisko. Póki co wiadomo tylko tyle, że z naszej grupy szanse na awans straciła już repre-
zentacja Ukrainy, która została pierwszą drużyną bez szans na awans do fazy pucharowej. 
Nawet jeśli we wtorek wygra z Polską, to swojej pozycji w tabeli już nie poprawi. Co poza 
tym wiemy? Po pierwsze wszystkie trzy pozostałe zespoły wciąż mogą zagrać w 1/8 finału. 
Najbliżej zrealizowania celu są Niemcy i Polacy. Oba zespoły mają po cztery punkty, o jeden 
więcej niż Irlandia Północna, która wiadomo, że nie skończy już niżej niż na trzecim miejscu. 

Każdy z wymienionych zespołów może zająć nawet pierwsze miejsce. Piłkarze Irlandii Północnej niespodziewanie mogą wskoczyć 
wyżej. Stanie się tak, jeśli w ostatniej serii pokonają mistrzów świata, a Polska straci punkty z Ukrainą. Wtedy pozostanie nam wal-
ka o awans z trzeciego miejsca. Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zwycięstwo Niemców w ostatnim meczu. W tym przy-
padku kadrowicze Adama Nawałki na pewno nie wypadną z pierwszej dwójki, nawet jeśli przegrają z Ukraińcami. Jeśli natomiast 
zarówno my, jak i nasi zachodni sąsiedzi wygrają swoje spotkania, będą mieli po siedem punktów. Regulamin zakłada, że w przy-
padku równej liczby punktów na Euro 2016 w pierwszej kolejności decydują bezpośrednie mecze, potem większa różnica bramek 
zdobytych i straconych. Dopiero w dalszej kolejności klasyfikacja fair play. Jeśli w obu meczach ostatniej kolejki fazy grupowej 
padnie remis, to grupę wygrają Niemcy dzięki lepszemu bilansowi bramek od biało-czerwonych. 

            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  

Opiekunka do dzieci 
Rodzina polsko-francuska szuka niani od września do dwójki dzieci 
(3 i 6 lat). Praca poza Paryżem. Poszukujemy osoby, która zamiesz-

ka z rodziną. Wymagane prawo jazdy. 
Proszę o kontakt pod nr. 06 64 54 29 66. 

Specjalista ds. marketingu 
Poszukujemy osoby chętnej do pełnej wyzwań i ciekawych 

doświadczeń pracy w nadmorskim hotelu we Francji na stano-
wisku: specjalista ds. marketingu i mediów społecznościo-
wych. Wymagania: bardzo dobra znajomość języka francu-

skiego i angielskiego, znajomość zagadnień marketingu i pro-
mocji, e-marketingu, social media, reklamy internetowej, 

umiejętność przygotowywania projektów, opracowywania i 
realizacji koncepcji promocji produktu, umiejętność redago-

wania tekstów w j. francuskim i angielskim, znajomość narzę-
dzi reklamowych. Pracodawca zapewnia: pracę w przyjaznym, 
dynamicznym zespole, stabilne zatrudnienie, ubezpieczenie od 
kwoty średniej krajowej, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwate-

rowanie. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
wraz ze zdjęciem z dopiskiem „Specjalista ds. marketingu i 

social media, Francja” na adres: busko@sidrom.net. 

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. 

Praca dla piekarza 
Praca na terenie Francji. Wymagana sumienność, punktualność, 

zaangażowanie. Własny transport i znajomość języka niemieckiego 
lub francuskiego (przynajmniej podstawowa). Zarobki ok. 1700 do 

2000 euro netto. Bliższe informacje pod nr. 06 43 57 17 02. 

Fachowca do remontów 
Szukam fachowca z kilkuletnim doświadczeniem w remontach 

wewnętrznych w dziedzinach: farba, płytki, stolarka. Praca w Pary-
żu i w bliskich okolicach. Telefon: 06 64 42 00 00. 


