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Humor tygodnia: 
Co mówi piłkarz, kiedy przychodzi do fryzjera? 

- Gol! 

*** 

Poszedłem szukać pracy. 

Znalazłem zawód. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
26 czerwca: Paweł, Jan 

27 czerwca: Władysław, Maria 

28 czerwca: Leon, Ireneusz 

29 czerwca: Piotr, Paweł 

30 czerwca: Emilia, Lucyna 

01 lipca: Halina, Marian 
02 lipca: Maria, Urban 

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 
 

EURO 2016 – Polska zagra z Portugalia! 

Po niesamowicie emocjonującym pojedynku reprezentacji Polski ze Szwajcarami 

nasza drużyna znajduje się już w ósemce najlepszych zespołów Starego Kontynentu. 

Mecz przyniósł wiele emocji, a zwycięstwo osiągnęliśmy dopiero po rzutach kar-

nych.  Naszym rywalem w następnym pojedynku miał zostać zwycięzca meczu Chor-

wacja-Portugalia. Los chciał, że zagramy z Portugalczykami. Światła reflektorów 

będą skierowane głównie na rywalizację gwiazd światowego formatu obu jedenastek 

– Lewandowskiego oraz Cristiano Ronaldo, którzy jak do tej pory zawodzą w turnie-

ju. Reszta pojedynków ćwierćfinałowych zapowiada się równie elektryzująco. Naj-

większe turnieje jak Mistrzostwa Europy zawsze wyłaniają wiele nowych gwiazd, czego skutkiem są spektakularne transfery. Jed-

nym z nich jest transfer Grzegorza Krychowiaka z Sevilli do mistrza ze stolicy Francji – Paris Saint Germain. Innym objawieniem 

okazał się Bartosz Kapustka, którego wartość już w trakcie mistrzostw niesamowicie wzrosła. Ostatnie trzy spotkania z Portugalczy-

kami zakończyły się niespodziewanym zwycięstwem Polaków oraz dwoma remisami. Czy reprezentacja Polski okaże się czarnym 

koniem mistrzostw? Wszystko okaże się już w najbliższy czwartek. Początek meczu o godz. 21.00.  

Trzymamy kciuki – do boju, Polsko! 

            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 : 

Poszukujemy mieszkania 
Rodzina poszukuje mieszkania na kontrakt.         

Proszę o kontakt pod numerem:                            

07.58.53.34.50. lub 07.58.86.71.25 

 

Monter płyt kartonowo-gipsowych 
Poszukujemy monterów płyt kartonowo-gipsowych.  

Obowiązki: montaż płyt kartonowo-gipsowych w nowych budyn-

kach, montaż wewnętrznych płyt izolacyjnych, montaż sufitów 

podwieszanych, przygotowywanie elementów pod montaż, stawia-

nie metalowego szkieletu pod konstrukcje ścianek, precyzyjna re-

alizacja, praca z laserem, wkrętarką, wiertarką.  

Wymagania: minimum 3-letnie doświadczenie, własny samochód, 

mile widziana znajomość języka francuskiego. Zainteresowane 

osoby prosimy o kontakt pod nr. tel.: 07 60 94 85 12. 

Zatrudnimy malarza 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko malarz wewnętrzny. 

Obowiązki: malowanie wałkiem/pędzlem, przygotowywanie 

powierzchni do malowania. Wymagania: minimum 2-letnie 

doświadczenie, szybkość i dokładność, własny samochód, 

mile widziana znajomość jęz. franc. Oferujemy: kontrakt na 

francuskich warunkach (ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, 

składki emerytalne, podatki odprowadzane we Francji), za-

kwaterowanie, opiekę koordynatora, atrakcyjne wynagrodze-

nie. Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania aplika-

cji na: jk@ab2pro.com lub kontakt telefoniczny  

07 60 94 85 12. 

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. 

Opiekunka do dziecka 
Rodzina francuska zamieszkała na terenie Paryża, w 17 dzielnicy, szuka opiekunki do 3-miesięcznego dziecka. Wymagana dobra 

znajomość języka francuskiego, udokumentowane doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Osoby zainteresowane ofertą pracy 

proszone są o przesyłanie CV w języku francuskim na adres polservicesfr@gmail.com. Praca od września 2016.  

mailto:jk@ab2pro.com
mailto:polservicesfr@gmail.com

