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Humor tygodnia: 
 

Rozbitek ostatkiem sił dopływa do bezludnej wyspy.  

Na brzegu czeka żona i krzyczy:  

- Gdzie się włóczysz!? Statek zatonął dwa dni temu. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
24 lipca: Krystyna, Kinga 

25 lipca: Krzysztof, Jakub 

26 lipca: Mirosława, Anna 

27 lipca: Natalia, Juliau 

28 lipca: Wiktor, Tina 

29 lipca: Olaf, Marta 
30 lipca: Julita, Piotr 

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 
 

     

            Tel. 01 40 20 00 80 

OSTATNI ETAP TOUR DE FRANCE JUŻ W NIEDZIELĘ W PARYŻU!!! 

Tour de France przeprowadzany jest corocznie od 1903 – z wyjątkiem dwóch przerw, mają-

cych miejsce w latach 1915-1918 (działania militarne I wojny światowej) i 1940-1946 

(działania militarne II wojny światowej). Całkowita długość trasy wyścigu liczy obecnie po-

nad 3000 kilometrów, choć w przeszłości bardzo często przekraczała ona 4000 km.  Tour de 

France z Giro d’Italia oraz Vueltą a España jest jednym z trzech najważniejszych wyścigów 

kolarskich świata. Jego ogromny prestiż wiąże się przede wszystkim z długą historią 

(najstarszy wśród wszystkich obecnie rozgrywanych wyścigów, z którego swój początek brały 

pozostałe toury), wielką tradycją , skalą trudności , a przede wszystkim niesłychaną siłą me-

dialną. Już w niedzielę poznamy nazwisko kolejnego zwycięzcy tego niezwykłego wydarzenia 

sportowego.  

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,rozbitek-ostatkiem-sil-doplywa-do
http://kawaly.tja.pl/dowcip,rozbitek-ostatkiem-sil-doplywa-do
http://kawaly.tja.pl/dowcip,rozbitek-ostatkiem-sil-doplywa-do
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giro_d%E2%80%99Italia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a
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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 : 

Travaux batiment 

Enduit, peinture, maçonnerie, carrelage, plomberie, 

électricité. Appelez-nous  07 60 09 76 96 pour toutes 

les questions. 

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 

Poszukujemy niani 
Francuska rodzina z 3 dziewczynkami (4 i 2 lata oraz 9 mie-

sięcy) poszukuje niani na cały etat (5 dni w tygodniu 8.30-

19.30) do opieki nad dwiema młodszymi dziewczynkami w 

domu oraz odbieranie starszej ze szkoły o 16.30. Dodatkowo 

pomoc przy prowadzeniu domu .Język francuski lub dobry 

angielski. Kontakt: 06 30 52 26 23. 

Zatrudnimy spawaczy 
Firma francuska zatrudni spawaczy i rurarzy z certyfikatem TIG, 

znajomość języka francuskiego mile widziana. Praca na południu 

Francji (Tarn), 39 h tygodniowo, pomoc w załatwieniu formalno-

ści. Telefon:  06 11 11 38 47. 

Praca przy paletach 
Firma PGS-ORTH w Wasselonne (67310) poszukuje 2-3 osób do 

segregacji i reperacji palet. Praca 35h/tyg. Oferta skierowana jest 

do osób mieszkających w Alzacji, ponieważ firma nie zajmuje się 

szukaniem mieszkań. Osoby zmotywowane proszę o kontakt w 

celu omówienia szczegółów pod nr. tel. 06 13 97 84 12. 

Zatrudnimy 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 

Poszukujemy nauczyciela 
Stowarzyszenie Akademia Orzeł Biały poszukuje nauczyciela do 

pracy w szkole języka polskiego (grupa przedszkolna). Kontakt: 

akademiaorzelbialy@gmail.com, telefon: 06 15 58 90 77. 

mailto:sarlverdier@wanadoo.fr

