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Humor tygodnia: 
 

Mama prosi Jasia:  

- Jasiu! Wytrzyj kurze.  

- A gdzie jest ta kura? 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
03 lipca: Anatol, Jacek  

04 lipca: Innocenty, Teodor  

05 lipca: Karolina, Antoni  

06 lipca: Dominika, Łucja  

07 lipca: Józef, Metody 

08 lipca: Adrian, Elżbieta  
09 lipca: Weronika, Zenon 

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 
 

Koniec marzeń o półfinale EURO 2016 

Reprezentacja Polski po pełnym emocji pojedynku z Portugalczykami odpada z tur-

nieju Euro 2016. Ćwierćfinał okazał się niestety murem nie do sforsowania dla Bia-

ło-Czerwonych. Pomimo objęcia prowadzenia już na samym początku meczu nie 

udało się uniknąć błędów, czego następstwem było strzelenie gola przez Portugal-

czyków, dogrywka i rzuty karne. Niestety nie mieliśmy tyle szczęścia, co w meczu z reprezentacją Szwajcarii. 

Polakom kibicował cały kraj, a także rodacy mieszkający na obczyźnie. W strefie kibica pod wieżą Eiffla po 

meczu można było usłyszeć znane „Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało!”. Jednak pierwszy raz od wielu 

lat były to dumne słowa wdzięcznych fanów naszej reprezentacji. W turnieju zostały cztery najlepsze drużyny 

Starego Kontynentu. Biało-Czerwoni zostali powitani na lotnisku w Warszawie niczym bohaterowie. Nasi re-

prezentanci pod wodzą Adama Nawałki pokazali serce do walki. Jesteśmy jedną z ośmiu najlepszych drużyn 

w Europie, drużyną, której każdy powinien się obawiać. Czekamy na kolejne wielkie turnieje! 

            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 

Potrzebny tłumacz ustny 
Przyjeżdżam do Francji po uszkodzone urządzenia. Poszukuję 

osoby, która zadzwoni i pojedzie ze mną porozmawiać po francu-

sku na maks. 3-4 dni. Dostosuję się do oferty. Szukam konkretnej i 

słownej osoby. Tel. +48 665 632 691. 

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. 

Zatrudnimy sprzedawczynię 

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. 

Poszukujemy niani 
Rodzina polsko-francuska mieszkająca w Rennes (Bretania) szuka 

polskiej niani dla 2-letniego chłopczyka od 30 sierpnia br. Praca 

w piątki i okazjonalnie baby-sittingi. Praca dochodząca, idealnie 

dla studentki dyspozycyjnej w piątki. Telefon: 06 33 20 42 02. 

Pomocnika na budowę 

Poszukuję pomocnika na budowę z doświadczeniem, wiek do 25 

lat. Praca we Francji, okolice Lille. Więcej informacji udzielę tele-

fonicznie: +48 729 333 294, +48 729 212 491. 

Poszukujemy kucharzy 
Poszukujemy osób chętnych do pracy we Francji na stanowi-

sku kucharz. Praca w nadmorskiej restauracji na północy. 

Wymagania: doświadczenie min. 2 lata, wysokie umiejętno-

ści zawodowe, minimum komunikatywna znajomość j. an-

gielskiego, mile widziana znajomość j. francuskiego, goto-

wość do pracy na terenie Francji na min. 3 miesiące, wysoka 

kultura osobista, samodzielność, dokładność, dobra organiza-

cja pracy. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV wraz 

ze zdjęciem z dopiskiem „Kucharz – Francja” na adres:  

busko@sidrom.net. 

tel:%2B48%C2%A0665%C2%A0632%C2%A0691
tel:%2B48%C2%A0729%C2%A0333%20294
tel:%2B48%C2%A0729%C2%A0212%C2%A0491

