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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 : 

 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 studio - 20m 

W Saint-Ouen 
Metro: Galibardi 

Cena: 550 euro/ miesiąc, wliczone opłaty 
tel. 06 16 86 31 57 

Kucharz/kucharka 

Poszukujemy osób na stanowisko kucharz/kucharka odpowiedzial-

nych za przygotowywanie dań ciepłych, sałatek, dań kuchni włos-
kiej. Profil kandydata: minimum roczne doświadczenie na stano-

wisku kucharza, komunikatywna znajomość języka francuskiego 
(warunek konieczny), udokumentowane kwalifikacje zawodowe, 

skuteczność i szybkość działania, wysoka kultura osobista. Wszel-

kie informacje udzielane są pod numeren telefonu +48 503 491 
434.  

Opiekun osoby niewidomej 
Poszukuję osoby gotowej wyjechać do Francji, by to-

warzyszyć na co dzień niewidomemu mężczyźnie.  
Oferta ta kierowana jest do osób władających językiem fran-

cuskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym oraz posia-
dających prawo jazdy.  

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny:  

+48 888 016 163. 

Pracownicy ogólnobudowlani 
Firma budowlana zatrudni pracowników ogólnobudowlanych.  
Wymagane: doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy, dobra 
znajomość języka francuskiego. Praca w regionie paryskim,  
delegacje na obszarze całej Francji. List motywacyjny i CV  
prosimy kierować na adres e-mail: 3rbat3rbat@gmail.com 

Cieśla/betoniarz 

Poszukujemy osoby na stanowisko cieśla/betoniarz. Wymaga-

nia: umiejętność wykonywania szalunków i zbrojeń, wyle-
wanie betonu, doświadczenie zawodowe, znajomość rysunku 

technicznego. Oferujemy: pracę dla firm francuskich, zakwa-
terowanie, zwrot kosztów przejazdu, pomoc przy załatwieniu 

formalności. Telefon: +48 71 343 22 06.  

 
Stolarz — cieśla 

Oferujemy współpracę w robotach  
stolarskich i ciesielskich.  

Dysponujemy własnymi narzędziami i 
samochodem. Firma. 

Telefon: 07 58 23 98 24 
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 Gazeta bezpłatna 

SINDBAD-JANOSIK: 2, rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80 

Humor tygodnia: 
Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. Nie odzywają się do 

siebie, bo są świeżo po kłótni. Nagle żona zauważa stadko  
świń i pyta z ironią męża: 

- Twoja rodzina? 
- Tak. Teściowie.  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
7 lutego: Ryszard, Romuald 
8 lutego: Jan, Piotr 
9 lutego: Apolonia, Cyryl 
10 lutego: Michał, Jacek 

11 lutego: Maria, Bernadeta 

12 lutego: Eulalia, Modest 
13 lutego: Katarzyna, Grzegorz 

Wszystkim solenizantom  
spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 
 
 

Superpromocja! 
Zapraszamy do skorzystania z promocji naszego biura na przejazd z Paryża do Polski. 

Cena biletu w jedną stronę: 49 euro! 
* podana cena dotyczy kursów o godz. 12:45, obowiązuje od poniedziałku do piątku na wyjazdy do 17.03.2016. 

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 kalendarz ścienny na 

rok 2016 gratis! 
 

Co nas czeka w roku chińskiej Małpy?  
Chiński rok Małpy rozpoczyna się 8 lutego 2016 roku. Małpa symbolizuje w chińskim 
zodiaku nieokiełznaną ciekawość świata oraz kreatywną energię. Jest znakiem wszelkiej 
maści poszukiwaczy i odkrywców. 2016 to czas dynamicznych przemian, w wielu 
przypadkach rewolucyjnych – wywracających cały porządek społeczny do góry nogami. 
W wielu dziedzinach rok Małpy może okazać się czasem przełomu. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że nastąpią wydarzenia wręcz rewolucyjne. Kiedy nadejdzie 
właściwy czas, każdy powinien zacząć działać. Tylko dzięki temu prawdziwe przemiany 
będą miały szansę powodzenia. Energia Małpy może również przyczynić się do 
przewrotów w wielu państwach – szczególnie tych o mniejszej stabilności gospodarczej. 
Z punktu widzenia gospodarki już w poprzednim roku można było dostrzec pierwsze 

symptomy wychodzenia z kryzysu. Jednakże to rok Małpy będzie okresem, kiedy zaczniemy notować poważniejsze wzrosty na 
rynkach. 2016 rok okaże się o wiele bardziej łaskawy dla naszych portfeli niż lata ubiegłe. Słabym punktem w polityce 
międzynarodowej będzie bezpieczeństwo. Szczególnie narażone są stolice największych potęg światowych, takich jak Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania czy Rosja. Zagrożenia na szczęście nie będą miały charakteru militarnego. Najważniejsze wydarzenia 
będą miały w tym roku miejsce na terenie Unii Europejskiej.  
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia silnych ruchów społecznych, które prawdopodobnie doprowadzą do 
zmiany układu sił w Europie. Dwa państwa, do tej pory niedoceniane na arenie międzynarodowej, znacznie zwiększą swoje wpływy. 
Większość zmian będzie pozytywnych i obywatele wreszcie zaczną patrzeć z nadzieją w przyszłość. 
  

                        Tel. 01 40 20 00 80 


