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Humor tygodnia: 
Skazany opuszcza salę rozpraw. 

- Ile ci dali? - pyta kolega. 

- Trzy niedziele. 

- To mało! 

- Ale palmowe... 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
10 lipca: Filip, Alma  

11 lipca: Pelagia, Olga  

12 lipca: Andrzej, Bruno  

13 lipca: Małgorzata, Ernest   

14 lipca: Feliks, Bonawentura 

15 lipca: Henryk, Włodzimierz 
16 lipca: Maria, Benedykt 

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 
 

Czternastego lipca jak co roku Francuzi obchodzą święto narodowe. Upamiętnia ono                 

wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej 14 lipca 1789 r., zapoczątkowanej zdobyciem Bastylii. 

Wtedy została obalona monarchia absolutna we Francji. Popularną karą we Francji w tamtych cza-

sach było skazywanie na gilotynę. Ścięto na niej króla Francji Ludwika XVI i jego małżon-

kę Marię Antoninę pochodzącą z Austrii. We Francji obchody tego święta są bardzo uroczyste. 

Podczas tego święta śpiewa się Marsyliankę, hymn Francji. W dniach 13-15 lipca odbywają się w 

większości miast francuskich pokazy sztucznych ogni. 14 lipca na Polach Elizejskich w Paryżu 

odbywają się parady wojskowe z udziałem urzędników francuskich i zagranicznych gości.  

 

Bastylia (fr. la Bastille) – zamek wybudowany pod Paryżem w latach 1370-1383 jako część jego umocnień w celu obrony bramy 

Św. Antoniego. Słowo la bastille w wolnym tłumaczeniu oznacza każdy zamek tuż za rogatkami miasta i jest mniej więcej odpo-

wiednikiem polskiego słowa „barbakan”. Z upływem czasu paryska Bastylia straciła znaczenie obronne. W XVII wieku stała się 

ciężkim więzieniem. Pierwotnie zamek miał cztery wieże, za panowania Ludwika XVI został rozbudowany o kolejne cztery. 14 lip-

ca 1789, w czasie zamieszek rozpoczynających rewolucję francuską, zamek został zdobyty przez lud paryski i jako symbol ucisku w 

czasie późniejszym zburzony.  

            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 

Zlecimy renowację 

mieszkania 

Firma zleci wykonanie renowacji 

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 

Parkieciarz/tapicer/monter podłóg 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko parkieciarz/tapicer/

monter podłóg PCV. Wymagania: 2-letnie doświadczenie, 

własny samochód, znajomość jęz. francuskiego. Oferujemy: 

kontrakt na francuskich warunkach, zakwaterowanie, atrak-

cyjne wynagrodzenie. Zainteresowanych zapraszamy do 

przesyłania aplikacji na: jk@ab2pro.com. 
Monter konstrukcji stalowych 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko monter konstrukcji sta-

lowych. Wymagania: 2-letnie doświadczenie, dobry stan zdrowia, 

mile widziana znajomość jęz. franc., dyspozycyjność, prawo jaz-

dy, mile widziane własne auto, znajomość rysunku technicznego, 

aktualne uprawnienia na suwnicę. Obowiązki: montaż konstrukcji 

stalowych, przytwierdzanie śrub. Oferujemy: francuską umowę o 

pracę, pomoc w organizacji przejazdu i zakwaterowania, zała-

twienie formalności, bezpłatne dojazdy do pracy. Osoby zaintere-

sowane proszę o przesłanie CV na adres: rekrutacja@ipf.jobs. 

Zbieranie owoców 
Szukam pięciu kobiet do pracy przy zbiorze truskawek, malin i 

porzeczek na terenie Francji (Craponne). Wyjazd 18 lipca, pobyt  

do końca października. Szczegółowe informacje pod nr. tel.  

06 63 20 72 12. 

Praca dla frezera 

Francuska firma zatrudniająca siedmiu pracowników, znajdu-

jąca się w Bugue w Dordogne, poszukuje doświadczonego 

frezera. Wymagane doświadczenie w pracy na frezarce kon-

wencjonalnej i numerycznej CNC oraz poziom kwalifikacji 

P3. Praca polega na obróbce prototypów i produkcji małych 

serii. Zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony. Kontakt w 

języku francuskim z panem Verdier.  

E-mail: sarlverdier@wanadoo.fr 

Mieszkanie do wynajęcia 

Wynajmę mieszkanie M-3 lub 

przyjmę jednego lokatora. 

Tel. 06 95 31 22 20 


