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Humor tygodnia 

 

Kłócą się ze sobą dwie ameby. Jedna mówi do drugiej: 

- Uważaj, bo zaraz cię kopnę! 

- A niby czym?! 

- Nibynóżką! 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
02 października: Teofil, Dionizy 

03 października: Teresa, Gerard 

04 października: Faust, Konrad 

05 października: Apolinary, Placyd 

06 października: Artur, Bruno 

07 października: Maria, Marek 

08 października: Pelagia, Brygida 

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 
 

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedaż plastikowych naczyń, kubków i sztućców będzie we Francji zabroniona. Za-

stąpią je jednorazowe i co najmniej w 50 proc. biodegradowalne naczynia. Zakaz ten wpisuje się w prawo o 

przemianie energetycznej i ekologicznym rozwoju, mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Przypomnijmy, że od 1 lipca tego roku zabronione jest używanie plastikowych toreb w sklepach. Ograniczenie 

użycia tego tworzywa jest konieczne, ponieważ stanowi ono poważne zanieczyszczanie oceanów i jest przyczy-

ną śmierci ryb i ptaków. Dla przykładu, Francuzi zużywają co roku aż 4,73 mld plastikowych jednorazowych 

kubeczków, zaledwie 1 procent z nich jest poddawany recyklingowi.  

 

***  
W pierwszy weekend października w Paryżu odbędzie się Biała Noc. W ramach tego wydarzenia na placu przed wieżą Eiffla po-

wstał gigantycznych rozmiarów fresk reprezentujący jedność. Autorem malowidła jest amerykański artysta Cleon Peterson. Dzieło 

inspirowane tematem tegorocznej Białej Nocy, powieścią „Songe de Poliphile”, przedstawia moment odnalezienia się Polii i Polifila. 

Dwie postacie, mężczyzna i kobieta, namalowani kolejno czarną i białą farbą, padający sobie w ramiona w kręgu trzymających się 

za ręce tancerzy. Fresk będzie można podziwiać z wieży Eiffla, w tym celu wejście na pierwsze piętro będzie bezpłatne od godziny 

22.00 do 1.00 nad ranem.             

                      (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 

Wycieczka do Włoch 

 

Stowarzyszenie Cosmopolite Village 

zaprasza na kolejną wycieczkę piel-

grzymkową. Tym razem przez We-

necję, San Marino, Loreto, Pescarę i 

San Giovani Rotondo dojedziemy aż 

do Neapolu! Następnie przez Rzym i 

Florencję wrócimy do Paryża.  

Wszystko to za jedyne 550 euro bez 

żadnych dodatkowych opłat  

(wejścia w cenie)!  

 

Wyjazd w piątek 21, powrót w sobo-

tę 29 października. Szczegółowy 

program na naszym stronach www i 

Facebooku. Informacje i zapisy tele-

fonicznie: 06 78 78 14 87, 06 14 31 

98 47 oraz mailowo:  

mail@cosmoville.eu.  

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 

Praca w biurze 

Polska firma transportowa poszukuje kandydata do pracy 

biurowej. Zakres odpowiedzialności: kontakt z klientami 

francuskimi, holenderskimi i belgijskimi, wyjazdy delegacyj-

ne. Wymagania: wyższe wykształcenie, dobra znajomość 

języka francuskiego i angielskiego, prawo jazdy kategorii B, 

umiejętność pracy w grupie. Kwalifikacje będące dodatko-

wym atutem: znajomość języka niemieckiego i niderlandzkie-

go. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny: +48 601 

560 825, +32 (0) 477 95 73 35 oraz przesłanie CV  

na adres: pambrozewicz@adampolsa.com.pl. 

Magazynier/operator wózka widłowego 

Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy we Francji 

na stanowisku: magazynier/operator wózka widłowego. Zakres 

obowiązków: załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych 

wózkiem widłowym, kompletowanie zamówień, przemieszczanie 

opon 10-15 kg na palety, porządkowanie towarów oraz inne prace 

magazynowe. Wymagania: mile widziane uprawnienia na wózki 

widłowe wysokiego składowania, doświadczenie min. rok w pra-

cy jako operator wózka, znajomość komunikatywna języka an-

gielskiego lub francuskiego, dyspozycyjność do pracy w systemie 

trzyzmianowym, w tym w godzinach nocnych, mile widziany 

samochód na wyjazd. Oferujemy: umowę o pracę tymczasową, 

ubezpieczenie i gwarancję odprowadzania składek, stawkę godzi-

nową (9,67 e/brutto ) + dodatki, bezpłatne zakwaterowanie, 

wsparcie na każdym etapie rekrutacji, pomoc konsultanta, możli-

wość nawiązania długofalowej współpracy. Zainteresowanych 

prosimy o przesłanie aplikacji na adres zagranica@intemporis.eu. 

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. 

Praca w hotelu 

Poszukujemy personelu do pracy w hotelach oraz restaura-

cjach w Alpach Francuskich w sezonie zimowym 2016.  

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV drogą elektro-

niczną na adres zagranica@intemporis.eu. 


