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Humor tygodnia 

 

Jaka za czasów PRL była najmniejsza jednostka mierząca  

inteligencję? 

 

Cjant. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
23 października: Merlena, Seweryn 

24 października: Rafał, Marcin 

25 października: Daria, Inga 

26 października: Ewaryst, Łucjan 

27 października: Iwona, Manfred 

28 października: Tadeusz, Szymon 

29 października: Narcyz, Wioletta 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

PARYSKI   

   EXPRESS 

Zapraszamy do biura Janosik-Sindbad. 
Rezerwacja i sprzedaż   

biletów także na stronie www.janosik.fr 

 

Godziny otwarcia biura: 

  Pon - Pt: 9:00-18:00 

   Sob: 9:00-16:00  

   Ndz: 9:00-14:00 

  
 

Nasza oferta specjalna: 
Grzeczność i  profesjonalizm. 

Zapraszam i polecam 
Krzysztof Gortych 

 Obrona terytorialna będzie odrębnym rodzajem sił zbrojnych, jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców w siłach 

zbrojnych; za służbę będzie przysługiwać świadczenie za gotowość – zakłada projekt nowelizacji ustawy o powszechnym  

obowiązku obrony. W skład Wojsk Obrony Terytorialnej, jak ma się nazywać nowy RSZ, mają wejść rezerwy, jak i ochotnicy,  

którzy nie odbywali wcześniej służby. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej ma wynosić od dwunastu miesięcy do sześciu 

lat, z możliwością jej przedłużenia na wniosek lub za zgodą żołnierza. Obrona terytorialna ma być zdolna do "działań antykryzy-

sowych, antydywersyjnych, antyterrorystycznych oraz antydezinformacyjnych w obronie bezpieczeństwa  

cywilnego oraz dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. Jednocześnie konieczna jest budowa zdolności 

operacyjnych WOT do prowadzenia typowych działań zbrojnych w wymiarze lądowo-militarnym  

we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi”.   

 Powołanie WOT – złożonych z rezerwistów i ochotników z organizacji paramilitarnych - jako samo-

dzielnego rodzaju sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk  

Specjalnych, to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON.  Koszty utworzenia WOT szacuje się na 

394,4 mln zł w roku 2016, 639 mln w roku przyszłym, ponad miliard w 2018 i blisko 1,5 mld w roku 2019.   

                (więcej na polskieradio.pl) 

            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  

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 

Mężczyzna szuka pracy: kierowca lub pracownik 

sklepu, restauracji. Podejmie każdą pracę. 

Telefon kontaktowy: +07 58 53 34 50. 

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.  

Kobieta poszukuje pracy:  

prowadzenie domu,  

pomoc kuchenna, obsługa spotkań.  

Elegancka, pracowita i energiczna. 

Tel. 06 75 38 69 26. 

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 szuka pracy: cukiernik, piekarz, opieka nad 

dziećmi oraz osobami starczymi. 

Telefon kontaktowy: 07 58 31 09 33. 

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. 


