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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 : 

Assurance Millenium 

Ubezpieczamy wszystko, ceny nie do 

pobicia.  

Zapraszamy do naszej placówki 

mieszczącej się w Epone w 78. 

departamencie. Po kontakcie 

telefonicznym dojeżdżamy do klienta.  

Yoann Chery, tel. 01 30 95 01 90 

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  

Miejsce na Twoje 

ogłoszenie! 

Szukam opiekunki 
Szukam polskiej opiekunki do dwójki dzieci (8 lat i 2 miesiące)  

na niedziele od godziny 09.30 do 21.00 od początku  

kwietnia. Mieszkam w (94) Villiers- sur -Marne.  

Potrzebuję osoby punktualnej, na którą będę mogła liczyć.  

Zależy mi też na tym, żeby mówiła z dziećmi tylko po polsku.  

Proszę o kontakt po numerem tel. 06 50 04 74 56.  

Do pracy na budowie 

Poszukujemy dwóch osób do pracy na budowie w okolicach 

Lyonu. Wymagane doświadczenie: płyty karton gips, 

malowanie, gipsowanie, płytki. Kontakt: 07 50 99 51 37. 

Poszukujemy ślusarza-spawacza 

Agencja szuka ślusarza-spawacza do pracy we Francji. Zadania: 

produkcja, przygotowanie elementów do spawania, spawanie 

metodą MIG/MAG i montowanie, obróbka blachy zgodnie z 

rysunkiem. Oferujemy: opłacone zakwaterowanie, opłacony 

transport, polską umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie.  

Prosimy o wysyłanie CV na adres beata.szczesna@ipf.jobs. 
Zatrudnimy szpachlarza 

Agencja pracy tymczasowej poszukuje wykwalifikowanego 

szpachlarza do pracy u klienta francuskiego. Wymagania: 

doświadczenie zawodowe we Francji, umiejętność pracy na 

taśmach, dokładność, terminowość. Oferujemy: legalne 

zatrudnienie, umowę o pracę tymczasową, wynagrodzenie 

godzinowe + dieta, bezpłatne zakwaterowanie, 

wielomiesięczny kontrakt. Osoby zainteresowane prosimy o 

przesłanie CV z opisem doświadczenia i zdjęciem na adres 

kontakt@infini-groupe.com. 

 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 

mailto:beata.szczesna@ipf.job
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Humor tygodnia: 
 

Przychodzi baba do apteki: 

- Niech mi pan da jakieś tabletki na chciwość. Tylko DUŻO! 

DUŻO!!! 

 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
28 lutego: Makary, Lech  
29 lutego: Roman, Antoni 

1 marca: Radosław, Albin 

2 marca: Helena, Paweł 

3 marca: Kunegunda, Tycjan 

4 marca: Kazimierz, Lucjusz 
5 marca: Adrian, Fryderyk 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 

 

 

Przejazd z Paryża do Polski za jedyne 49 euro! 
*podana cena obowiązuje od poniedziałku do piątku i dotyczy kursów o godz. 12.45 

  Pula biletów ograniczona. 

Nie czekaj! Przyjdź już dziś i skorzystaj z naszej promocji.  

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. 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
także na stronie  
www.janosik.fr 

 

Paryż to miasto z wielkimi ambicjami. Za osiem lat stolica Francji pragnie gościć sportowców z całego 

świata na letnich igrzyskach olimpijskich. Francuzi liczą na to, że Komitet przyzna im prawo do  

zorganizowania olimpiady dokładnie w sto lat od ostatnich igrzysk, jakie odbywały się nad Sekwaną.  

 

Władze Paryża zapowiadają, że w przypadku wygranej miasto dołoży wszelkich starań, aby to najważniejsze 

wydarzenie sportowe świata przeszło do historii jako zupełnie wyjątkowe. Już teraz wiadomo, że część 

konkurencji będzie się rozgrywać w samym sercu francuskiej stolicy. A plany są naprawdę imponujace. 

Wystarczy sobie wyobrazić, że na Esplanade des Invalides mają odbywać się zawody łucznicze, na Polach 

Elizejskich zobaczymy cyklistów, szermierze staną do walki pod monumentalnym oszklonym sufitem Grand 

Palais, natomiast siatkarze rozegrają swoje mecze u stóp wieży Eiffla. Wszystko w ramach planu  

wyprowadzenia niektórych dyscyplin z zamkniętych stadionów i rozegrania ich w otwartych, dostępnych dla 

wszystkich przestrzeniach. 

 

Na początku lutego zaprezentowano także oficjalne logo igrzysk, które wyświetlono w formie hologramu na 

Łuku Triumfalnym. Przedstawia ono sylwetkę wieży Eiffla, w której kształcie łatwo można dostrzec cyfry  

2 i 4 nawiązujące do daty rocznej przyszłej olimpiady. Jest to zarazem przypomnienie paryskich igrzysk z roku 1924. 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ostatecznego wyboru miasta-gospodarza dokona we wrześniu 2017 roku. Konkurentami 

Paryża są Budapeszt, Rzym i Los Angeles. Zanim jednak przekonamy się, czy Paryż zostanie organizatorem tego wielkiego 

wydarzenia, zmagania olimpijczyków będziemy mogli śledzic najpierw w Rio de Janeiro (2016), a za cztery lata w Tokyo (2020).  

                        Tel. 01 40 20 00 80 


