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Humor tygodnia 

 

Rozmowa o pracę:  

- A ile będę zarabiać?  

- 1000 zł, a później więcej.  

- To ja przyjdę później. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
25 września: Aurelia, Władysław 

26 września: Justyna, Cyprian 

27 września: Mirela, Urban 

28 września: Wacław, Marek 

29 września: Michał, Michalina 

30 września: Hieronim, Zofia 

1 października: Danuta, Remigiusz 

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 
 

Z dniem 15 czerwca 2017 roku w krajach UE zostaną zniesione opłaty za korzystanie z telefo-

nu komórkowego poza krajem zamieszkania (roaming). Jednak osoby, które będą nadużywać 

roamingu podczas ich pobytu za granicą, będą musiały liczyć się z dodatkowymi kosztami. 

Likwidacja roamingu pozwoli nam na korzystanie z telefonu za granicą, płacąc za usługi tyle 

samo, ile zapłacilibyśmy w kraju zamieszkania. Dotychczasowa propozycja Komisji Europej-

skiej przewidywała zniesienie tego typu opłat w krajach UE przez 90 dni w roku. Nowa propo-

zycja przewiduje zniesienie roamignu oraz jego ograniczenie do 90 dni dla osób podróżujących 

do krajów Unii Europejskiej.  

 

Niemiej wprowadzone mają być zabezpieczenia chroniące operatorów przed nadużyciami użytkowników, którzy nadmiernie korzy-

staliby z rozmów czy przesyłania danych z zagranicy. W takich przypadkach operatorzy będą mogli obciążyć użytkownika dodatko-

wymi kosztami w wysokości 0,04 euro za minutę rozmowy, 0,01 euro za SMS i 0,85 euro za MB przesłanych danych. Nadużyciem 

będzie również zakup karty SIM w jednym z krajów członkowskich, w którym stawki operatorów sieci komórkowej są niższe, by 

korzystać z niej w sposób permanentny po powrocie do kraju zamieszkania. W takich przypadkach operator stwierdzając nadużycia, 

będzie mógł przedsięwziąć odpowiednie kroki: narzucić dodatkowe koszty, a nawet zablokować roaming (iFrancja). 

            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 : 

 Kursy Języka Francuskiego ECOLE EFRA 
 

Metoda: klasyczna, jasna, aktywna i skuteczna.  

Małe grupy. Profesorowie z dużym doświadczeniem 

pedagogicznym. 

Zapisy:  środa od 17:00 do 19:00 

 sobota od 10:00 do 12:00 

Adres: 93 rue Saint Dominique 75007 Paris 

(wejście: 4 rue Amélie) 

Tel. 01 47 05 09 29,  07 89 04 87 44 

Zlecimy renowację 

mieszkania 

 

Firma zleci wykonanie reno-

wacji mieszkania około 100 

m kw. Oferta dla przedsię-

biorców.  

 

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 

Para poszukuje mieszkania w Paryżu lub okolicach. 

Telefon kontaktowy: 0623242677 

 

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 

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. 

Operator drążarek 

Francuska Agencja pracy poszukuje kandydatów na stano-

wisko: OPERATOR DRĄŻAREK CNC. Wymagania: zdol-

ność przestrzennego myślenia, wykonywanie pracy zgodnie 

z wymogami rysunku technicznego i procesu technologicz-

nego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku, własny samochód na dojazdy do pracy (1 

auto na ekipę/dwie osoby), mile widziana znajomość języka 

francuskiego. Oferujemy: kontrakt na francuskich warun-

kach (ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, składki emerytal-

ne, podatki odprowadzane we Francji), zakwaterowanie 

gwarantowane, opiekę koordynatora polskojęzycznego 

(tłumaczenia i administracja), 43h tygodniowo, atrakcyjne 

wynagrodzenie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 

07 60 94 85 12. 

Kobieta poszukuje pracy: opieka nad osobami  

starszymi, pilnowanie domu, praca w sklepie.  

Języki francuski i niemiecki na poziomie komunika-

tywnym - produktywna, sumienna i dynamiczna. 

Tel:06-6868-7563. 


