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Humor tygodnia 

 

Do sklepu mięsnego wchodzi facet i pyta sprzedawcę: 

- Przepraszam pana, czy to na wystawie to świński ryj? 

- Przykro mi bardzo, to lustro.  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
07 sierpnia: Dorota, Kajetan 

08 sierpnia: Wiktor, Emilian 

09 sierpnia: Roman, Romuald 

10 sierpnia: Wawrzyniec, Borys 

11 sierpnia: Zuzanna, Filomena 

12 sierpnia: Lech, Klara 
13 sierpnia: Diana, Hipolit 

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 
 

 

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 

 

Igrzyska Olimpijskie to największa międzynarodowa impreza sportowa, która odbywa się co 2 lata naprzemiennie w lecie i zimie na 

różnych kontynentach, jednak pod wspólnymi hasłami braterstwa i współzawodnictwa. Flaga imprezy to 5 splecionych ze sobą pier-

ścieni o różnych kolorach, każdy pierścień reprezentujący jeden kontynent: niebieski dla Europy, żółty dla Azji, czarny dla Afryki, 

zielony dla Australii, a czerwony dla Ameryk. Tradycja igrzysk wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie pierwsze udokumentowane 

zawody odbyły się w 776 r.p.n.e. w Olimpii. W tym roku, letnie igrzyska odbywają się w Brazylii w Rio de Janeiro – ceremonia 

rozpoczęcia z zapaleniem znicza miała miejsce 5 sierpnia, natomiast zakończy się 21 sierpnia. W tym czasie, ponad 10 tysięcy spor-

towców stanie ze sobą w szranki w 300 konkurencjach z 31 dyscyplin, m.in. jeździectwo, judo, strzelectwo i łucznictwo, szeroko 

pojętej lekkoatletyki, dyscyplin sportowych jak piłka nożna czy siatkowa oraz powracające po wielu latach nieobecności – rugby 7  

i golf. Polska reprezentacja na Igrzyskach liczy ponad 100 osób, a rywalizować będą m.in. w judo, kajakarstwie, kolarstwie, pływa-

niu, strzelectwie, szermierce, zapasach siłowych i oczywiście lekkoatletyce.  

            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 : 

 Stolarz budowlany                                            

Agencja pracy poszukuje dla firmy francuskiej    

stolarzy budowlanych  do pracy na terenie  Paryża. 

Zakres obowiązków: montaż mebli, drzwi, okien itp.  

Prosimy o kontakt pod numer: 06.23.24.26.77. 

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 

Monter instalacji kanalizacyjnych 
Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy na 

stanowisku: monter instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych. 

Zakres obowiązków: montaż/wymiana/renowacja instalacji 

kanalizacyjnych i sanitarnych, montaż rur stalowych i z two-

rzywa sztucznego, zgrzewanie doczołowe, montaż urządzeń 

sanitarnych. Wymagania: doświadczenie min. 5 lat, doświad-

czenie w montażu i demontażu instalacji sanitarnych i kanali-

zacji, mile widziana komunikatywna znajomość języka fran-

cuskiego. Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pra-

cę tymczasową, zatrudnienie na dłuższy okres, stawkę godzi-

nową, dodatek żywieniowy, dofinansowane zakwaterowanie. 

Telefon: +48 81 532 24 32.  

Informatyk poszukiwany 

Poszukuję osoby z umiejętnościami z zakresu IT. CV proszę 

przesyłać na adres email: wax7983@gmail.com. 

Mieszkanie do wynajęcia 

Wynajmę mieszkanie (studio) w 

Paryżu, 13. dzielnica. 

Tel. 06 80 16 64 48. 

Cieśla szalunkowy 

Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku: cieśla 

szalunkowy/stropy. Zakres obowiązków: wykonywanie prac 

związanych z szalowaniem stropów, montaż i demontaż syste-

mów szalunkowych, rozkładanie płyt stropowych, montaż sklejki 

na stropie, układanie siatek zbrojeniowych, wylewka betonu. Wy-

magania: min. 2-3 lata doświadczenia na wyżej wymienionym 

stanowisku, znajomość różnych systemów szalunkowych, dyspo-

zycyjność do szybkiego podjęcia zatrudnienia. Oferujemy: zatrud-

nienie w oparciu o umowę o pracę, stawkę godzinową, dodatek 

żywieniowy, premia końca misji (wypłacana w każdym miesiącu), 

dofinansowane zakwaterowanie, możliwość nawiązania długofa-

lowej współpracy. Telefon: +48 81 532 24 32.  

Potrzebny hydraulik 
Poszukuję hydraulika do remontu domu we Francji. Telefon:  

06 60 63 44 44.  

tel:%2B48%2081%20532%2024%2032
tel:%2B48%2081%20532%2024%2032

