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Suchar tygodnia  
 

Żona myślała, że oblała prawko w momencie,  

w którym nie zatrzymała się przed zebrą. 

Mąż jednak wiedział, że stało się to już w momencie wjechania 

do zoo. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
23 styczeń: Ildefons, Rajmund 

24 styczeń: Felicja, Rafał 
25 styczeń: Miłosz, Paweł 

26 styczeń: Paula, Tytus 

27 styczeń: Jan, Jerzy 
28 styczeń: Tomasz, Walery 

29 styczeń: Franciszek, Zdzisław  

Wszystkim solenizantom  

oraz spełnienia najskrytszych  

marzeń życzy redakcja gazety! 

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi. 

Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie 

 www.janosik.fr. 

P A R Y S K I 

E X P R E S S 

Nasza oferta specjalna: 

Grzeczność i profesjonalizm, a do każdego biletu  

zakupionego w naszym biurze, otrzymają Państwo  

drobny upominek. Zapraszamy i polecamy,  

Iwona Czebiera oraz Krzysztof Gortych 

 

Godziny 

otwarcia 

biura: 

 
Pon - Pt:  

9:00 - 18:00 

Sob:  

9:00 - 16:00  

Ndz:  

9:00 -  14:00 

 

 

Francuska epidemia grypy  

 

 Ministerstwo zdrowia ogłosiło epidemię grypy na terenie całego kraju, a w ciągu ostatnich tygodni w różnych częściach 

Francji w wyniku komplikacji pogrypowych zmarło osiem osób. Choroba manifestuje się zwykle klinicznie w postaci ostrego bólu 

głowy, bólów mięśniowo-stawowych, gorączki, poczuciem dużego osłabienia, po którym następuje zajęcie układu oddechowego 

z suchym kaszlem. Czasami mogą pojawić się objawy zapalenia żołądkowego z biegunką, wymiotami i z bólami brzucha. Choroba 

może powodować różne komplikacje układu oddechowego, np. zapalenie płuc układu  

sercowego, np. zapalenie mięśnia serca, układu nerwowego jak np. pogrypowe zapalenie mó-

zgu. Narażeni są zwłaszcza osoby w podeszłym wieku i z przewlekłymi chorobami układu 

oddechowego, jak np. astma. U osób starszych powikłania te mogą niestety doprowadzić  

do śmierci natomiast u młodych grypa przebiega zasadniczo łagodnie i bez powikłań.  

Podczas każdej epidemii francuski Instytut Pasteura stara się zdefiniować atakującego wirusa  

i opracować skuteczną szczepionkę na wypadek, gdyby w przyszłych latach wirus powrócił,  

a służby medyczne monitorują sytuację, by skierować dodatkowe środki w najbardziej  

zagrożone rejony. Jednakże, niezależnie od tego specjalną troską powinno otaczać się osoby  

z grup największego zagrożenia, zalecając im szczepienia. Choroby takie jak grypa mają  

do siebie to, że pozornie wyglądają niegroźnie i realnie, nie niosą prawdziwego zagrożenia, jednak jeśli choroba uderzy, wyrządzić 

może dotkliwe szkody w organizmie. Dlatego, zalecane są standardowe—zdrowy rozsądek oraz podstawowe środki ostrożności. 

Winietki dla pojazdów poruszających się po Paryżu.  
Informujemy, że władze wprowadziły obowiązek posiadania certyfikatu (certificat d’air) określającego emisję spalin pojazdu,  

którym będziemy się poruszać w obrębie granic miasta - o certyfikat taki, w postaci naklejki, powinien ubiegać się każdy  

kto posiada pojazd jedno– czy wielośladowy zarejestrowany we Francji. Zgłoszenie odbywa się przez internet; dla pojazdów  

zarejestrowanych za granicą, z początkiem lutego ma zostać wprowadzone narzędzie do rejestracji. Po zgłoszeniu pojazdu, na adres 

na który zarejestrowany jest pojazd (szczególnie ważne jest dopilnowanie przed zgłoszeniem czy adres ów jest aktualny) w ciągu 

miesiąca powinna przysłana być winietka, natomiast już po około tygodniu—drogą mailową—papierowa faktura poświadczająca 

rejestrację. Po więcej szczegółów oraz pomoc w zgłaszaniu pojazdu zapraszamy do biura Janosik przy 2 rue de Mondovi. 



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 

PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

Mercedes Splinter (wysoki): usługi transportowe, 

Chciałabym dokonać zakupu na 

francuskiej stronie, jednak strona nie 

oferuje wysyłki za granicę. Dlatego 

szukam osoby, na której adres mogłyby 

zostać wysłane te rzeczy we Francji, a 

ona mogłaby nadać tę przesyłkę do 

Polski. Tel. 664324112   

________________________________ 

Witam serdecznie. Poszukuje godzin 

sprzątania, prasowania w godzinach 

rannych.  

Posiadam doświadczenie i referencje. 

Dziękuję.  

Tel. 06 14 19 10 73 Kawalerka do wynajmu w Paryżu. 

Tel. 06 43 03 23 91 

 

Wolne miejsce w pokoju dla mężczyzny 
kuchnia, prysznic, internet do dyspozycji.  

Metro druga zona, tel. 07 83 14 94 01. 

 

Przyjmę do studia 34m kwadr . na 1 piętrze  

z dużym balkonem mężczyznę pracującego, 

 bez nałogów - 250 euro  Tel. 06 13 91 50 15 

Centrum Informacji Prawnej  

i Socjalnej dla Polonii  

oferuje pomoc w sprawach  

prawnych (w tym prawo pracy), 

socjalnych i administracyjnych 

oraz w urzędach. 

 

Kontakt: 

Tel. 06.14.31.98.47 

pio@cosmoville.eu 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną 

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

 

   01 44 69 30 80 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

MERCEDES SPLINTER (wysoki) 

Usługi Transportowe 

Dowóz materiału na budowy 

Wywóz gruzu 

Przeprowadzki 

Usługi elektryczne—pełen zakres 

Usługi hydrauliczne—pełen zakres 

Wynajem kompletu spawalniczego do hydrauliki—szalimo 

Polskie okna na wymiar (drewniane, PVC, aluminium) 
Tel. 06 68 47 52 33 

_______________________________________________ 

Mężczyzna lat 45 pozna panią około lat 40  

do poważnego związku. Tel. 06.05.97.64.55 

Wszelaka prawna pomoc w administracji 

francuskiej (RSA, CAF, CNAV,  

ASSURANCE MALADIE,  

otwieranie firm i inne).  

Kontakt: Edyta - 06.22.72.26.68 

edyta-anne@hotmail.fr 

Poszukuje od polowy lutego do rodziny polsko-francuskiej opiekunki do dzieci na ok. 50 godzin tygodniowo. 

Do obowiązków należeć będą: opieka nad 3-miesięczną dziewczynką oraz odbiór 2,5 letniego chłopca ze żłobka. 

Zatrudnienie na umowę o pracę. Oczekiwane doświadczenie w opiece nad niemowlęciem, referencje i dobra znajomość  

języka francuskiego. Okolice Ecole Militaire w Paryzu.  - Więcej informacji w biurze. 

 

Wykwalifikowany rzeźnik do rozbioru wieprzowiny - Stawka 10.44 € brutto/godzinę. Gwarantowane jest min. 35 godzin tygodniowo lecz w tym 

zakładzie może być więcej godzin tygodniowo. Oczywiście godziny nadliczbowe liczone są 125 % i 150 % . Do tego doliczamy 15 € miesięcz-

nie  premia ubraniowa, 3.44 € na dzień premia obiadowa. 10% urlop płatny. 10% premii na koniec kontraktu (u tego klienta ta premia jest wliczana 

co miesiąc do wynagrodzenia). Pracownik ma prawo do przerwy kiedy uważa ze jest mu to potrzebne, 3 minuty na godzinę.  

Mieszkania są 3-4 osobowe, około 200 € na miesiąc, odliczane od wynagrodzenia, blisko pracy. Umowa, ubezpieczenie. Osoby zainteresowane 

prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: mpefte@gmail.com  

 

Rzeźnik wykrawacz - wieprzowina. Zakres obowiązków to odkostnianie mięsa wieprzowego: schab, szynka, łopatka. Wymagane są doświadczenie 

na podobnym stanowisku min. 3 lata oraz umiejętności sprawnego posługiwania się odpowiednim sprzętem. Oferowane są zatrudnienie  

bezpośrednio u pracodawcy francuskiego, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z podjęciem 

pracy.  Kontakt:  +48 12 290 22 44. 

Przyjmę do studia 34m kwadr .  

na 1 piętrze z dużym balkonem 

mężczyznę pracującego i bez nałogów: 

250 euro 

Tel. 06 13 91 50 15 

 

Moulin Tour Paris  
Dojazdy na lotnisko dla grup, wynajem autokarów, wycieczki szkolne,  

pielgrzymki, wyjazdy wakacyjne i inne. Atrakcyjne ceny, komfortowe autokary 

oraz busy. Zapraszamy na www.Moulintour.Paris! Tel. 07 83 07 12 77 

Do wynajęcia wyposażone studio 20m kw. Na 

pierwszym piętrze w 19-ym Paryżu. Metro Corentin 

Cariou, linia nr 7. Cena 700 EURO + Kaucja. 

Tel. 06 81 56 42 45 


