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Humor tygodnia 

 

Hrabia z hrabiną tańczą walca na wielkim balu. 

- Psst, hrabino, teraz kręcimy się w drugą stronę. 

- Dlaczegóż to, mój hrabio? 

- Kończy mi się gwint w protezie... 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
14 sierpnia: Alfred, Euzebiusz 

15 sierpnia: Maria, Napoleon 

16 sierpnia: Emil, Roch 

17 sierpnia: Miron, Jacek 

18 sierpnia: Helena, Eryk 

19 sierpnia: Juliusz, Bolesław 
20 sierpnia: Bernard, Sobiesław 

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 
 

Rekordowy sezon turystyczny w Polsce 

Według aktualnych statystyk, Polska staje się jednym z najczęściej odwiedzanych krajów europejskich. W trwającym 

nadal sezonie letnim 2016 polska turystyka odnotowała rekordową liczbę sprzedaży usług turystycznych. Niewątpliwie 

naszemu krajowi sprzyja sytuacja geopolityczna; niskie zagrożenie terrorystyczne w Polsce sprawia, ze zarówno Polacy 

jak i zagraniczni turyści chętnie wybierają kurorty nad Bałtykiem, w Tatrach czy na Mazurach. Najbardziej oblegane 

miasta w Polsce to Gdańsk, Sopot i Zakopane. Warto zaznaczyć, ze Polska bardzo mocno zaistniała w sektorze tury-

stycznym po Euro 2012, kiedy to powstała ogromna baza hotelarsko-gastronomiczna. Obecnie nasz kraj mieści się w 

pierwszej trzydziestce wartościowych marek turystycznych na świecie. Podczas gdy w Polsce turystyka rozkwita, Paryż 

stale notuje spadek liczby wizytujących z roku na rok. Goście z Azji, dotychczas najchętniej wybierający właśnie za-

chodnią Europę na miejsce wakacji, powoli zmieniają cel swoich podróży na kontynenty obu Ameryk oraz właśnie Pol-

skę, szczególnie Bałtyk i Zakopane. 

            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 mieszkania do wynajęcia w centrum 

Paryża. 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 lakiernika 

Poszukujemy osób na stanowiska: lakiernik proszkowy – 

Francja (Annecy). Wymagania: doświadczenie w lakierowa-

niu przemysłowym minimum 3 lata, umiejętność malowania 

proszkowego, ocynkowanych, aluminiowych; umiejętność 

przygotowania elementów do lakierowania proszkowego, 

mile widziana umiejętność piaskowania i malowania natry-

skowego, znajomość zagadnień związanych z powłokami i 

ochroną przed korozją, minimum podstawowa znajomość j. 

francuskiego lub angielskiego, prawo jazdy kat B, dyspozy-

cyjność od 1 września 2016 na minimum 3 miesiące, podle-

ganie ubezpieczeniu zdrowotnemu min. 30 dni przed wyjaz-

dem. Pracodawca zapewnia: stabilne zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, płatne nadgo-

dziny, pracę w wymiarze 37 h/tydzień, zwrot kosztów dojaz-

du, zakwaterowanie. Zainteresowane osoby prosimy o kon-

takt pod numerem telefonu 0048 519 731 822. 

Mieszkanie do wynajęcia 

Wynajmę mieszkanie (studio) w 

Paryżu, 13. dzielnica. 

Tel. 06 80 16 64 48. 

Monter płyt gipsowych 

Francuska Agencja pracy poszukuje kandydatów na stanowisko: 

monter płyt gipsowych. Opis: montaż płyt, podwieszanych sufi-

tów, realizacja szkieletów metalowych. Wymagania: minimum 2-

letnie doświadczenie, własny samochód, mile widziana znajomość 

języka francuskiego. Oferujemy: kontrakt na francuskich warun-

kach (ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, składki emerytalne, 

podatki odprowadzane we Francji), zakwaterowanie, opiekę koor-

dynatora polskojęzycznego, tłumaczenia, 43h tygodniowo, atrak-

cyjne wynagrodzenie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 

pod numerem telefonu  07 60 94 85 12. 

Praca na budowie 

Poszukujemy dekarzy, murarzy i pomocników budowlanych. Wy-

magania: doświadczenie w sektorze budowlanym. Oferujemy: 

konkurencyjne wynagrodzenie, obsługę administracyjną, zakwa-

terowanie. Telefon: 0048 504 430 963. 

Potrzebna od zaraz pokojówka do hotelu na Korsy-

ce. Wiadomość: 06 81 75 57 86 


