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Humor tygodnia: 
Przychodzi pół baby do lekarza:  
- Co pani jest?  
- Ba. 
   *** 
Turysta pyta się górala:  
- Baco, czemu ciągniecie ten łańcuch?  
- A co, mam go pchać?  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
03 stycznia: Danuta, Genowefa 
04 stycznia: Aniela, Eugeniusz 
05 stycznia: Edward, Szymon 
06 stycznia: Kacper, Melchior, Baltazar 

07 stycznia: Julian, Lucjan 

08 stycznia: Seweryn, Teofil 

09 stycznia: Weronika, Julian 

Wszystkim solenizantom  
spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 
 
 

                        Tel. 01 40 20 00 80 

Godziny otwarcia biura: 
Pon - Pt: 9:00-18:00 

Sob: 9:00-16:00  
Ndz: 9:00-14:00 

Z przerwą na odprawę autokarów 
między 12:00 a 13:00 

PARYSKI 
EXPRESS 

Zapraszamy do biura  
Janosik-Sindbad. 

Do każdego zakupionego  
biletu gazeta na podróż gratis! 

Co roku 6 stycznia obchodzone jest święto Trzech Króli. Francuska nazwa tego 
święta – épiphanie – pochodzi z języka greckiego i oznacza „pojawienie się”. 
Święto Trzech Króli jest obchodzone na pamiątkę dnia, w którym trzech mędrców 
– Melchior, Kacper (franc. Gaspard) i Baltazar (franc. Balthazar) – prowadzonych 
przez gwiazdę przybywa do nowo narodzonego Jezusa. Królowie składają 
Jezusowi dary: złoto, kadzidło i mirrę. Z okazji tego święta we Francji na stołach 
pojawia się ciasto zwane „galette des rois”. Jest to ciasto, w którym schowana jest 
fasolka. Kto ją znajdzie, ten zostaje królową lub królem i może nosić specjalnie 
przygotowaną koronę.  
 
Trzej Królowie, Trzej Mędrcy lub Trzej Magowie to według tradycji 
chrześcijańskiej osoby, które miały podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć do 

miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu dary. Jedyna informacja o mędrcach znajduje się w Ewangelii 
Mateusza, gdzie – co ciekawe – nie podano ich liczby. Współcześni interpretatorzy, badając w sposób krytyczny źródła 
historyczne i literackie, zwracają uwagę, że opowiadanie w Ewangelii Mateusza o pokłonie Trzech Króli nie ma 
charakteru ściśle kronikarskiego. Zarówno wśród wiernych, jak i uczonych można znaleźć dwie grupy, jedna uznaje, że 
jest to opowieść o historycznym wydarzeniu, druga, że jest to refleksja na tematy, które mają swój początek w Starym 
Testamencie. 
 

 
Spełnienia najskrytszych marzeń, wielu okazji  

do uśmiechu, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  

w nowym roku 2016 życzą pracownicy  

biura Janosik w Paryżu! 



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń 

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 : 

USŁUGI TRANSPORTOWE 
- laweta do Polski (od 350euro) 

- gruzy (od 50euro) 

- dowóz materiałów budowlanych  
(od 20euro) 

- auto-laweta Paryż 7j/7 
- przeprowadzki 

Tel. 06 30 40 49 49 - Jarek 

 Stowarzyszenie BOCIEK 

Zaprasza na grupę wsparcia  

dla osób uzależnionych. 

Poniedziałek w godz. 18:30-20:00 

Rue Oberkampf 113 

Metro nr 2: Menilmontant, 

Metro nr 3: Parmentier 

Tel. 06 47 75 19 40 

Istnieje możliwość konsultacji  

z psychologiem 

Tel. 06 71 55 20 95 

         

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną imprezę – zapraszamy do nas!  
Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, doradztwo, atrakcyjne ceny. 

 
 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

Makijażystka  
Wykonuję profesjonalne makijaże na każdą okazję 

m.in. dzienny, wieczorowy, ślubny,  
do sesji zdjęciowych.  

Niezależnie od tego czy potrzebują Panie  
subtelnego makijażu na dzień czy ekstrawaganckiej 

wersji na wieczór, u mnie znajda Panie  
                dokładnie to czego poszukują.  

              Tel. 0687008129  
             Email: contact@iwonakowal.com  

Mieszkanie do wynajęcia 
Do wynajęcia umeblowane mieszkanie 2-pokojowe 

, pokoje niezależne. Kuchnia wyposażona. 
znajdujące się na trzecim piętrze w kamienicy z 

podwórkiem w Saint-Germain en Laye (RER A), 35 
minut od Paryża. Możliwość parkingu.  

Możliwość kontraktu. 
Idealne dla przedsiębiorstwa (4osoby),  

współlokatorstwa (2osoby).      
W pobliżu szkoła i przedszkole polskie. 

Tel. 06.22.54.58.50 

Do prac wykończeniowych 
Zatrudnię 2 osoby do prac wykończeniowych. Praca wiąże się z 
wyiazdem. Zatrudnienie na dłuższy czas, zakwaterowanie. Zainte-
resowanych proszę o kontakt: 07 85 89 78 96 . 

Wynajmę pokój w mieszkaniu 2-pokojowym 
Dla jednej lub dwóch osób bez nałogów. 

Spokojna okolica (Romainville). 
Dobry dojazd. Bezpłatne miejsca parkingowe. 

          Tel. 06 68 94 93 98  

Szlifierz stali 
Agencja Pracy IPF dla swojego klienta we Francji poszukuje 
doświadczonych pracowników na stanowisko szlifierz stali. 
Zakres obowiązków: produkcja serii do przemysłu lot-
niczego, obsługa szlifierki cylindrycznej CNC Studer Wiek, 
obsługa suwmiarki, mikrometru, ogranicznika głębokości, 
kolumny pomiarowej. Wymagania: min. 3 lata doświadczenia 
w szlifowaniu, podstawowa znajomość j. francuskiego/
angielskiego, prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane pro-
simy o wysyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@ipf.jobs z 
dopiskiem „szlifierz”.  

Poszukujemy lakiernika 
Agencja Pracy IPF szuka obecnie lakiernika przemysłowego do 
pracy we Francji. Zadania: lakierowanie konstrukcji stalowych, 
szpachlowanie, wygładzanie. Oferujemy: polską umowę o pracę, 
opłacone zakwaterowanie, opłacony transport, ubezpieczenie dla 
pracownika i jego rodziny. Prosimy o wysyłanie CV na adres:  
beata.szczesna@ipf.jobs.  

Praca dla hydraulika 

Szukam hydraulika od zaraz na stałe. Miejsce pracy: Paryż i 

region stołeczny. Informacje pod numerem tel. 06 99 92 22 

95. 

Hydraulika zatrudnię 

Poszukuję hydraulika z ogólną znajomością innych prac  

budowlanych. Płacę gotówką co tydzień. Tel. 06 38 24 01 13.  

mailto:rekrutacja@ipf.job
mailto:beata.szczesna@ipf.job

