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Suchar tygodnia  
Rozmawia dwóch wojaków,  

którzy ochotniczo zgłosili się do armii.  

- Wiesz kolego, zaciągnąłem się, bo nie mam żony,  

dzieci, a lubię jak się coś dzieje.  

- Ja inaczej - mam żonę, dzieci, teściową, a lubię mieć spokój. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
13 luty: Grzegorz, Katarzyna 

14 luty: Cyryl, Walenty 
15 luty: Faustyna, Julianna 

16 luty: Danuta, Julianna 

17 luty: Łukasz, Zbigniew 
18 luty: Konstancja, Sylwia 

19 luty: Konrad, Marcelina 

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 

 

 

Faktów kilka o miłości i walentynkach 

1. Stan zakochania wpływa nie tylko na pojawienie się uczucia euforii bliskiego doznaniom po zażyciu kokainy, ale zajmuje 

krócej niż 1/5 sekundy (a trwać może latami). 

2. Jeżeli jedna połówka związku staje się „bardzo” zazdrosna, aby jej zazdrość redukować należy (byle nie w tym samym dniu) 

należy udawać to samo, np. aby nasza połówka podświadomie poczuła że nam zależy - absolutnie nie zachęcamy  

do nieszczerości, a do dbania o związek! 

3. Najbardziej udane związki zachodzą pomiędzy osobami, które zawodowo uprawiają matematykę lub fizykę. 

4. Walentynki wzięły swoją nazwę od św. Walentego, a data świętowania - od daty jego śmierci. Mniej znane jest, że powodem 

dla tego były potajemnie udzielane przez niego śluby (potajemnie, dlatego iż ówczesny władca zakazywał małżeństw,  

jako że ponoć niszczyły one ducha boju w żołnierzach). 

5. Miłość wpisana została na listę Międzynarodowej Organizacji Zdrowia w pozycji F63.9  

jako choroba i ponoć jest uleczalna we wczesnym etapie jej rozwoju.  

6. Kobiety wybierają nieświadomie mężczyzn podobnych do ojca, a mężczyźni takie kobiety, 

którzy odzwierciedlają matkę. 

„Ponoć każdy kochać może, trochę lepiej - lub trochę gorzej,   

i każdy chce być kochany, i przez osobę kochaną uwielbiany.  

I właśnie o to w tym chodzi, jak to kochanie komu wychodzi.” 

 (Parafraza znanego występu Jerzego Stuhra) 

Uwielbienie i miłość buduję się z czasem, ale można i „na szybko” miłością się podzielić -  

zapraszamy do biura Janosik przy ulicy Mondovi po odrobinę miłości. Z każdym kto nas  

odwiedzi 14 lutego z egzemplarzem Paryskiego Expressu w dłoni, podzielimy się tą właśnie odrobiną 

miłości (do wyczerpania owej miłości zapasów). Cieplutko zapraszamy! 

www.facebook.com/SindbadJanosik/ 
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PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

Miejsce na Twoje 

ogłoszenie! 

Mercedes Splinter (wysoki): usługi transportowe, 

Wynajmę studio 20 m.  

kwadratowych dla małżeństwa 

lub dwóch dziewczyn. 

Alfortville obok stacji RER B.  

Cena: 600 euro. 

Tel.1: 06 17 24 91 63 

Tel.2: 06 29 91 39 22 

_________________________ 

Mieszkanie do wynajęcia  

w Clamart dla pary  

lub przewoźnika, 29m (pokój, 

łazienka, kuchnia) parter,  

wejście z ulicy. 

650euro/miesiąc. 

Tel. 06 18 60 16 21 

OFERTA PRACY: 

Poszukuję dziewczyny  

w wieku 20 - 35 lat do obsługi  

w restauracji w Le Bourget 93 dep.  

Proszę dzwonić, nr tel. 07 51 46 41 97 

________________________________ 

 

Polskie programy bez umowy  

lub abonamentu, TVP1, TVP2, TVN, 

TVN 7, POLSAT oraz sportowe i inne. 

Ustawianie dekoderów i naprawa  

pilotów. 

Tel. 06 68 86 86 78 

Wszelaka pomoc prawna  

w administracji francuskiej 

(RSA, CAF, CNAV,  

ASSURANCE MALADIE,  

otwieranie firm i inne).  

Kontakt:  

Edyta - 06 22 72 26 68 

edyta-anne@hotmail.fr 

 

Pracownik linii produkcyjnej  Monter podłóg PCV 

+48 502 854 379    kj@ab2pro.com 

 

Pracownik pralni    Hydraulik/monter instalacji ogrzewania 

+48 503 090 703    Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych 

     Monter płyt gipsowych 

Mechanik naczep    +48 666 826 905 

+48 795 997 984 

     Rzeźnik 

Szef ekipy murarzy   +48 506 118 776  

Murarz/zbrojarz     

815322432    Frezer CNC oraz Spawacz 131 (aluminium)  

     789405802 

Femme serieuse recherché cher  

particulier employ heures  

de menage, temps partiel ou complet 

compagne, cours peur personne 

agees.  

Disponible de suite 07 86 22 2431 

UWAGA! Nowość w Moulin Tour Paris  
Poza wynajmem autokarów oraz busów, organizowaniem wycieczek szkolnych  

i pielgrzymek, wprowadzamy nowość - dowóz na odjazdy i odbiór  z przyjazdów 

autokarów Sindbad-Eurobus. Telefon: 07 83 07 12 77 

Przewóz Tadzik Bus oferuje: 

Przewóz osób i zwierząt, domowe wyroby, polskie 

produkty, przeprowadzki, transport motocykli  

i quadów. Zamówienia specjalne:  

spożywcze, budowlane, motoryzacyjne i inne.  

Wyjazdy z Paryża co sobotę godzina 20:00.  

Wyjazdy z Polski co czwartek o godzinie 10:00. 

Telefon: 0033 69 577 16 55 

 0033 78 1945 966 

 0048 500 89 14 22 

Masz problemy z piciem?  

Może Anonimowi Alkoholicy 

pomogą! 

 

NIEDZIELA - 17.00: 3 rue Rampale  

(kod: 9172), Paris, Metro: Belleville. 

WTOREK – 19.30: 18 rue Claude 

Lorrain, Paris, Metro: Exelmans. 

ŚRODA – 19.30: 20 rue Legendre  

(I piętro), Paris, Metro: Villiers. 

CZWARTEK: 19.30: 11  

Ville St-Jacques (kod: 0911); 

10.45 -12.15: 3 rue Rampal,  

(kod: 9172), Metro: Belleville 

Godz. 19.30: (GRUPA AA DLA 

KOBIET) 3, rue Rampal,  

(kod: 9172), 75019 Paris, Metro: 

Belleville. 
 

Dajcie nam znać jaki rodzaj łamigłówek  

chcielibyście rozwiązywać. 

Renomowana i legalnie działająca fir-

ma prowadzi transfery na lotniska. 

Biuro Janosik poleca. 

Więcej plansz Sudoku na: mojesudoku.pl 

 

 

KAWALERKA DO WYNAJMU 

W PARYŻU 
Tel. 06 65 34 34 70 


