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SŁUCHAWKA E X P R E S S
Nasza oferta specjalna
Grzeczność, profesjonalizm i pozytywne myślenie,
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

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi.
Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie

www.janosik.fr.
W tym tygodniu obchodzimy imieniny:
21 maja: Jana, Kryspina, Wiktora
22 maja: Rity, Heleny, Wiesława
23 maja: Emilii, Iwony, Leontyny
24 maja: Joanny, Marii, Zuzanny
25 maja: Grzegorza, Magdy, Urbana
26 maja: Filipa, Eweliny, Marianny
27 maja: Jana, Magdaleny, Izydora

Wszystkim solenizantom
oraz spełnienia najskrytszych
marzeń życzy redakcja gazety.

Humor tygodnia [o Wąchocku]:
- Co leci w Wąchocku w kinie?
- Tynk ze ścian.
—

Poszukujemy garażu do dokonywania drobnych prac
serwisowych pojazdów i autokarów.
Oferty prosimy zgłaszać w biurze Janosik.
janosikparis@gmail.com
Tel. 01 40 20 00 80

- Dlaczego przed Wąchockiem stoi czołg?
- Tego nikt nie wie.
—
- Dlaczego w Wąchocku zbudowano mury na brzegach rzeki?
- Żeby rekiny pastwisk nie wyżerały.
—
- Sołtys wyhodował takie jabłko, że jak wyszedł z niego robak
to mu konia zjadł.

„Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Powroźniczej.” Tak zaczyna się jedno z opowiadań Andrzeja
Sapkowskiego z tomu Ostatnie Życzenie.
Niegdyś historia znana garstce ludzi zainteresowanych polską fantastyką, obecnie jedna
z najbardziej rozpoznawalnych sag na całym świecie - W iedźmin, czyli przygody Geralta, zmutowanego człowieka działającego w ochronie ludzkości. Taki pompatyczny opis nie odzwierciedla
jednak natury prozy Sapkowskiego - wykreowany przez niego świat charakteryzują brutalne prawa
walki o przetrwanie i władzę, zła do szpiku kości natura ludzi czy brak jakiejkolwiek sprawiedliwości. Po wydaniu pierwszej książki w 1986 roku historia Geralta nie zyskała wielkiej popularności;
na początku 21 wieku ukazał się 13-odcinkowy serial z Michałem Żebrowskim w roli głównej,
ale słuchy o poczynaniach Geralta również gdzieś zaginęły po zakończeniu emisji. Jednak w 2007
roku polskie studio CD Projekt [które do tamtego momentu nie mogło pochwalić się osiągnięciami
na arenie międzynarodowej] wydało grę o wiedźminie - zyskała ona z miejsca popularność. Cztery lata później ukazała się kontynuacja wirtualnych poczynań Geralta. Media na całym świecie zachwalały Polaków za oprawę graficzną, głębokość historii,
różnorodność wyborów w kształtowaniu losów bohaterów jakie gra oferowała graczom i mroczny klimat [który to zawdzięczamy
Sapkowskiemu]. W 2015 roku ukazała się trzecia odsłona gry, jak zapewniają twórcy - ostatnia już - która okazała się zwieńczeniem
wysiłków studia: CD Projekt nie tylko otrzymał uznanie na całym świecie - zebrał ponad sto różnych, a przede wszystkim najbardziej prestiżowych nagród, to przy okazji przerobił ledwo znaną historię w wielomilionowy biznes. Tomasz Bagiński, czołowy
członek zespołu do spraw wizualnych oraz scenariusza, [nominowany do Oscara za swoją pracę], poza powyższymi osiągnięciami
twierdzi, że nie można pomijać jeszcze jednego faktu - że „coś” polskiego zafascynowało cały świat. O grze słyszy się od Ameryki
[gdzie były prezydent Obama wspominał o dziele CD Projektu] po Azję, a obecnie największy na świecie serwis zapewniający
możliwość oglądania filmów w domowym zaciszu podpisał kontrakt z Sapkowskim i Bagińskim wg. którego historia Geralta
ma zostać zekranizowana w postaci kilkusezonowego serialu – jak zapewniają autorzy, z zachowaniem standardów Sapkowskiego,
tj. mrocznego klimatu jego świata, niepohamowanymi dialogami i zawartością często przeznaczoną dla dorosłej publiki.
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Monter kotłów/spawacz
Wymagane:
-Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
-Uprawnienia na zwyżki i do obsługi
wózków podnośnikowych;
-Umiejętność spawania metodami:
MIG , TIG, MMA;
-Umiejętność czytania i pracy
z rysunkiem technicznym
i izometrycznym;
-Komunikatywna znajomość języka
francuskiego –warunek konieczny;
-Mile widziane auto dyspozycyjne do
wyjazdu
Tel. 815322432

Malarz—piaskarz
Wymagane:
– Doświadczenie minimum 2 lata
– Duże doświadczenie w malowaniu natryskowym, proszkowym i na grubość
– Umiejętność malowania na grubość
– Znajomość zagadnień związanych z powłokami i ochroną przed korozją
– Mile widziana znajomość j. francuskiego
Tel. 0048 519 731 822
Witam wszystkie Panie.
Jeśli marzysz o tym, by spotkanie zakończyło
się uśmiechem na Twojej twarzy, a na głowie
została wyczarowana fryzura—zapraszam!

Jestem fryzjerką damską.
Oferuję usługi: Strzyżenie, Modelowanie,
Koloryzacja, Ombre, Balejage, Refleksy,
Trwała ondulacja.
Ewelina - 06 01 41 22 53

Pilne, mam 56lat.

Wszelaka pomoc prawna
w administracji
francuskiej
(RSA, CAF, Assurance
Maladie, CNAV,
otwieranie firm i inne).
Kontakt:
Edyta - 06 22 72 26 68
edyta-anne@hotmail.fr

Pokój do wynajęcia
dla dwóch osób lub
miejsce w pokoju
dwuosobowym;
kuchnia, WC, internet do dyspozycji.
Linia metra 13.
Tel. 07 61 25 10 36

Nauka języka francuskiego
oraz tłumaczenia
Małgorzata Ziaja
01 48 60 69 30 / 07 82 15 98 22
23 bld de l’Hotel de Ville
93290 Tremblay-en-France
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Monter wentylacji
Wymagane:
– Minimum 2-letnie doświadczenie w
zawodzie jako monter wentylacji.
– Wymagany własny samochód na
dojazdy do pracy (1 auto na ekipę)
– Podręczne narzędzia i ubranie robocze (kask, buty ochronne)
Mail: kj@ab2pro.com

AL ANON ALATEEN
Al.-Anon jest wspólnotą ludzi,
na życie których wpływa picie
alkoholu. Krewni i przyjaciele
mogą wiele uczynić, aby pomóc
zarówno sobie jak i uzależnionym.
Spotkania odbywają się w każdy
wtorek o godz. 20 w salce obok
kościoła polskiego NMP w Paryżu.
metro Concorde.
Anonimowość jest podstawą
działania Al.-Anon.
Czekamy na Ciebie!!
Tel: 06 67 30 89 95

Podejmę się opieki osoby
starszej, samotnej
lub inwalidy za
mieszkanie, wyżywienie
i deklarowaną pracę,
na której mi zależy
oraz małą odpłatność.
Praca na terenie całej
Francji, nie tylko
w Paryżu. Mile widziana
wieś. Kontakt po polsku:
07 58 76 94 51

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 DLA KOBIET)
3 rue Rampal,
(kod: 9172), 75019 Paris,
Metro: Belleville.

Pracownik odlewni aluminium
Wymagane:
-mile widziane doświadczenie w pracy
na odlewni
-dobra kondycja fizyczna
-komunikatywna znajomość
j.angielskiego lub j. francuskiego
Tel.12 341 17 03

Polka mieszkająca we Francji
szuka pracy sprzątanie
prasowanie lub opieka nad
starsza osoba.
Tel. 0321702688
Renomowana i legalnie
działająca firma prowadzi
transport na lotniska.
Biuro Janosik poleca.

Szkoła Polska QUO VADIS,
przy Parafii Miłosierdzia Bożego
otwiera zapisy na nowy rok szkolny
2017/2018. Szkoła, oprócz zajęć
z
języka
polskiego,
historii
i katechezy, ma program wzbogacony o zajęcia, które przybliżają
dzieciom i młodzieży kulturę polską, m.in. teatr, zajęcia plastyczne
czy muzyczne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 06 19 32 69 91, jak
również na naszym Facebooku
(szkolapolska.quovadis.paryz).
Serdecznie zapraszamy !

Wynajmę mieszkanie F3. Umeblowane.
W centrum Chantilly (60) piąta zona, RER D.
Tel. 06 95 31 22 20

Przewóz paczek z/do Polski: 07 83 07 12 77

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. Tel: 07 83 07 12 77
Po więcej informacji zapraszamy do biura Janosik.
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

SKLEP POLSKI
CHEZ AGATHA
EPICERIE POLONAISE
9 Bis Rue Saint Elaive, 95120
Ermont
Pn. - Sb.: 9.00-20.00
Niedziela: 9.00-14.00
Facebook:
SklepPolskiChezAgatha
Tel. 09 86 65 11 71
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY
DO DOMU!

