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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:
18 czerwca: Elżbiety, Marka, Efrema
19 czerwca: Romualda, Gerwazego, Protazego
20 czerwca: Bogny, Florentyny, Diny
21 czerwca: Alojzego, Alicji, Marty
22 czerwca: Jana, Pauliny, Tomasz
23 czerwca: Wandy, Zenona, Józefa
24 czerwca: Jana, Danuty, Emilii

Wszystkim solenizantom
oraz spełnienia najskrytszych
marzeń życzy redakcja gazety.

Poszukiwany garaż do dokonywania drobnych prac
serwisowych samochodów osobowych i autokarów.
Oferty prosimy zgłaszać w biurze Janosik.
janosikparis@gmail.com
Tel. 01 40 20 00 80

Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie.
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi na tej pracy.
Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach malucha
zagaduje mężczyzna siedzący obok:
- Przyszedłeś sam?
- Tak, proszę pana.
- Stać cię było na tak drogi bilet?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu.

Koncert charytatywny „One Love Manchester”
Po samobójczym ataku terrorystycznym w maju na koncercie amerykańskiej gwiazdy muzyki pop Ariany Grande w Manchesterze
piosenkarka zorganizowała koncert charytatywny „One Love Manchester”. W przeciągu zaledwie trzech godzin zgromadzono ponad
2,6 miliona funtów, które zostaną przeznaczone na rzecz ofiar zamachu i ich rodzin. Na stadionie zgromadziła się sześćdziesięciotysięczna widownia; BBC oraz YouTube prowadziły transmisje na żywo. Brytyjskie media podają, ze koncert ten był najchętniej
oglądanym programem brytyjskiej telewizji roku. Przed telewizorami odnotowano 14,5 mln widzów. Piosenkarka zaprosiła także
innych znanych wykonawców, miedzy innymi na scenie w Manchesterze wystąpili również: Robbie Williams, Katy Perry, Miley
Cyrus, The Blacked Eyed Peas i Coldplay. Koncert zakończył występ Ariany Grande. 23-latka zaśpiewała wersje piosenki
„Over the Rainbow” Judy Garland z filmu „Czarnoksiężnik z krainy Oz” z 1939 roku. Wersja została osobno wydana, a dochód
ze sprzedaży nagrania również zasili fundusz „We Love Manchester”
—————————————————————————————————————————————————————
15 kwietnia weszły w życie nowe cenniki usług roamingowych.
Długa walka Komisji Europejskiej z operatorami zakończyła się sukcesem. Nie będzie za darmo, ale będzie taniej - w zamian inne
usługi mają być „nieco droższe”. Rewolucję tę zawdzięczamy sieci Orange, która to „[wysłała] do mediów komunikat prasowy
pt. „Roaming jak w kraju w ofercie Orange”, [informując], że klienci sieci przebywający w krajach Unii Europejskiej mogą
korzystać z usług na takich samych zasadach jak w kraju. Wszyscy główni operatorzy działający w Polsce mieli zaprezentować
nowe cenniki roamingu. Miało być taniej, ale nie za darmo. Przez kilka ostatnich miesięcy pozostali polscy operatorzy wspólnie
przekonywali przedstawicieli Komisji Europejskiej, że zasada „roaming jak w kraju” jest w Polsce niemożliwa do wdrożenia."
Zagranie Orange miało doprowadzić do tego, że wszyscy pozostali operatorzy musieli naprędce obniżyć swoje taryfy roamingowe.
I tak też się stało. W kolejności: T-Mobile, Play, Plus – wszyscy czterej główni operatorzy zaprezentowali bardzo podobne oferty
darmowego roamingu. Nowe cenniki dostępne są na stronach operatorów, a Play i Plus [którzy jako, że są sieciami rodzimymi
i nie posiadają rozbudowanej bazy w całej Europie, jak Orange, zapowiadają walkę z nowowprowadzonym zagraniem.
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Agencja pracy Job Innovation
poszukuje dla swojego klienta
pracownika na stanowisko:
monter ociepleń-brygadzista.
Oferujemy legalne , atrakcyjne
wynagrodzenie, zakwaterowanie.
Wymagane doświadczenie
na podobnym stanowsiku
oraz umiejętność zarządzania ekipą
i organizowanie pracy. Osoby
zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres:

MONTER WENTYLACJI
+48 533 734 844

job@job-innovation.com.pl

HYDRAULIK
0478051889

Renomowana i legalnie
działająca firma prowadzi
transport na lotniska.

DEKARZ
+48 533 734 844
HYDRAULIK
+48 533 734 844
PRACA DLA NIANI
0643139325

NAUKA — USŁUGI
MIESZKANIA — INNE :

MONTER REGIPSÓW
mk@ab2pro.com
Przewóz paczek z/do Polski: 07 83 07 12 77

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
Pilne, mam 56lat.
Miejsce na Twoją reklamę
w Paryskim Expressie
-Słuchawce.
Więcej informacji w biurze
Janosik przy 2 rue de Mondovi.

Pokój do wynajęcie—dla dwóch
lub miejsce w pokoju 2 osobowym: kuchnia, WC, internet od
dyspozycji.
Linia metra 13.
Tel. 07 61 25 10 36
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

Prace ogólno-budowlane
- szukam jako firma.
Ryszard
Tel.: 06 59 57 01 96

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.

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, Trwała ondulacja, Refleksy
Metro (1): Berault
Ewelina - 06 01 41 22 53

Przyjmę do studia 34m2
na 1-szym piętrze z
balkonem mężczyznę
pracującego
bez nałogów.
Cena 250€
Tel. 06 13 91 50 15

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

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.

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

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

