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Humor tygodnia: 
 

Pijany mąż wraca do domu. 
- Ty pijaku! Nie mam już na ciebie słów! 

- Książek nie czytasz, to i słownictwo ubogie... 
 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
10 stycznia: Jan, Wilhelm 
11 stycznia: Feliks, Honorata 
12 stycznia: Arkadiusz, Czesława 
13 stycznia: Weronika, Bogumiła 

14 stycznia: Hilary, Feliks 

15 stycznia: Izydor, Paweł 
16 stycznia: Waleriusz, Włodzimierz 

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! 

Zardzewiałe rowery, stare wózki sklepowe, sprzęt gospodarstwa domowego, fotele biurowe, 
opony, martwe zwierzęta… Po wstępnych oględzinach dna kanału oczom robotników ukazał się 
istny śmietnik. Generalne oczyszczanie akwenu to pierwsza tak poważna operacja od 14 lat. Na 
trzy miesiące wypompowanych zostanie 90 tys. litrów wody. W pracach będzie uczestniczyło 50 
robotników. Kanał będzie wyłączony z żeglugi do 4 kwietnia tego roku. Koszt całej operacji 
zamknie się w kwocie 9,5 mln euro. Jednak pod taflą wody spoczywają nie tylko tony odpadów.  
 
Jak się okazuje, kwitnie tam także bujne życie, a wśród zwierząt zamieszkujących kanał spotkać 
można m.in. raki amerykańskie i 20-kilogramowe karpie. Władze miasta zapewniają jednak, że 
na czas prac wszelkie stworzenia zostaną odłowione i przetransportowane w bezpieczne miejsce. 
Przy okazji weterynarze sprawdzą ich stan zdrowotny. 

 
Otwarty w 1825 roku, obecnie przepływający przez dzielnice 10, 11 i 19 kanał Saint-Martin ma 4,55 km długości. Wpada bez-
pośrednio do Sekwany i stanowi część szlaku żeglugi śródlądowej, w przeszłości zaś był źródłem zaopatrzenia Paryża w wodę pitną. 
Problemy z wodą pitną były znane mieszkańcom Paryża właściwie od początku istnienia miasta. Pierwszy poważny projekt zmian w 
tym zakresie pojawił się dopiero w epoce Napoleona Bonapartego, na którego polecenie Jean Chaptal sporządził koncepcję 
przebudowy istniejącej sieci kanałów oraz wykopania nowego szlaku łączącego się z szesnastowiecznym kanałem Ourcq. Pieniądze 
na budowę pochodziły z podniesienia podatku dla producentów win. 
 
W XIX wieku kanał spełniał – poza funkcją źródła wody pitnej – istotną rolę ekonomiczną. Wielokrotnie był wykorzystywany do 
transportu towarów oraz materiałów budowlanych w czasie wielkiej przebudowy Paryża. Brzegi kanału zapełniały wówczas 
zabudowania fabryk oraz mieszkania robotników pracujących przy przeładunku i transporcie. W szczytowym okresie miesięcznie po 
kanale kursowało kilka tysięcy barek. Upadek znaczenia kanału przyniósł szybki rozwój kolei oraz transportu drogowego. W latach 
70. władze Paryża chciały całkowicie przykryć kanał, budując nad nim nową szosę szybkiego ruchu. Pomysł ten nie został jednak 
zrealizowany. 
 



 

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 

Pracownik ogólnobudowlany 
Szukam pracownika ogólnobudowlanego, hydraulika, elektryka, 
stawianie ścianek, kładzenie płyt gipsowych, kafelki, malowa-
nie, bez nałogów, uczciwego. Telefon: 06 67 77 16 16  

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  

Praca dla szefów kuchni 
Poszukujemy wykwalifikowanych i doświadczonych szefów 
kuchni ze znajomością francuskiego na poziomie komunikaty-
wnym. Umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, bez-
płatne zakwaterowanie, pomoc w organizacji przejazdu. CV 
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@erc.ec. W tytule 
wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego 
kuch/fr/2015. W CV proszę umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., 
poz. 926 z późn. zm.). 

Praca w Alpach Francuskich 
Poszukujemy personelu z językiem francuskim do pracy na zmy-
waku do hoteli i restauracji. Zapewniamy: atrakcyjne wynagrodze-
nie, umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie. 
Wymagane roczne doświadczenie. CV prosimy przesyłać na adres 
rekrutacja@erc.ec. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 28.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 
Nr 133 poz. 883). 

Zlecenie na parkiet 

Dla auto-entrepreneurs zlecimy położenie 130m² parkietu 

w Paryżu. Telefon: 06 27 65 13 53 
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