
 

S.A.R.L JANOSIK 2, rue de Mondovi 75001 Paris; tel. 01 44 69 30 80; 01 40 20 00 80; e-mail: janosikparis@gmail.com 

Numer 256 

  13.03.2016 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń 

 

 Gazeta bezpłatna 

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

Humor tygodnia: 
Jasio wraca do domu po lekcjach: 

- Tato, dzisiaj w szkole jest wywiadówka... Lecz tylko dla 
wąskiego kręgu. 

- Dla wąskiego kręgu? Co to znaczy? 
- Będzie tylko nauczyciel i ty...  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
13 marca: Krystyna, Bożena 
14 marca: Matylda, Leon 
15 marca: Ludwika, Klemens 
16 marca: Hilary, Izabela 

17 marca: Zbigniew, Patryk 

18 marca: Cyryl, Edward 
19 marca: Józef, Bogdan 

Wszystkim solenizantom  
spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 
 
 

 

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 

 

Akcja „Wędrująca książka”. Przyjdź i wymień za darmo swoją książkę.  
Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się wydarzenie „Wędrująca książka” organizowane 
przez portal iFrancja. 
1) Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, również dla młodzieży i dzieci. 
2) Jedynymi warunkami uczestnictwa w wymianie książek są: przyniesienie przynajmniej jednej książki w 
języku polskim, wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu, tj. przesłanie tytułów książek (najpózniej 
do 19 marca), które pragniecie wymienić, poprzez formularz na stronie iFrancja. 
3) Uczestnik otrzyma przy wejściu naklejkę z wydrukowaną liczbą określającą ilość przyniesionych książek. 
Każdy uczestnik może zabrać ze sobą tyle książek, ile sam przyniósł na wymianę – wymiana następuje 1:1. 
4) Wymianie podlegają jedynie książki, które nie są zniszczone. 
5) Wymianie podlegają jedynie książki beletrystyczne (powieści, opowiadania, nowele) i w języku polskim. 
Wymianie nie podlegają podręczniki szkolne i studenckie, przewodniki, poradniki, atlasy itp. 

6) Akcja jest całkowicie bezpłatna, stąd wszelkie transakcje pieniężne są niedopuszczalne. Wymiana książek jest dobrowolna. 
7) Każda osoba zapisana otrzyma mail z potwierdzeniem i z informacja o spotkaniu. 
8) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
Kiedy i gdzie? 20 marca, godz. 14.00, Polska Szkoła im. A. Mickiewicza, 13-15, rue Lamandé, 75017 Paryż 

                        Tel. 01 40 20 00 80 

https://docs.google.com/forms/d/1yIwEacWw1vB7CeMpS8WWJZVmTkq22I86B6pbfUytTpE/viewform
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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. departa-
mencie. 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  

Przejazd na lotnisko Beauvais 
Oferuję przejazd na lotnisko BVA  
w dn. 17.02.2016 (lot do Krakowa) 
Z placu Concorde: 15 euro/osobę 

Wskazany adres w Paryżu i okolicy:  
20 euro/osobę 

tel. 01 44 69 30 80 

Kucharzy do pracy we Francji 
Poszukujemy doświadczonych kucharzy do pracy we Francji. Wy-

magania: minimum roczne doświadczenie (mile widziane 
doświadczenie zagraniczne), znajomość języka francuskiego,  

bardzo dobra organizacja pracy. Obowiązki: przygotowywanie i 
wydawanie posiłków, przygotowywanie miejsca pracy, obsługa i 

dbanie o czystość urządzeń, dbanie o czystość i porządek w 
miejscu pracy. Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodze-

nie, bezpłatne zakwaterowanie, pomoc w organizacji przejazdu. 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres 

rekrutacja@erc.ec. W tytule wiadomości należy podać numer refe-
rencyjny: kuch/fr/2016. 

Opiekunka do osoby starszej 
Poszukujemy pani do opieki nad osobą starszą, życzliwej, 

sumiennej i odpowiedzialnej, mieszkającej w pobliżu 
miejscowości Garches (92) i znającej w stopniu komunikaty-
wnym język francuski. Wszystkich dodatkowych informacji 

można uzyskać pod nr. tel. 06 48 93 81 59 (osoba mówiąca po 
polsku).  

Do sprzedaży stolarki okiennej 
Polska firma z przedstawicielstwem we Francji poszukuje do 

współpracy osoby ze znajomością języka francuskiego do 
sprzedaży stolarki okiennej PVC, aluminiowej oraz drewnianej. 

Kontakt: 06 23 30 68 10. 

Zatrudnimy pomocnika hotelowego 
Poszukujemy osób do pracy na stanowisku pomocnika hote-
lowego. Obowiązki: pomoc w utrzymaniu czystości w po-

kojach, dbanie o dobry wizerunek hotelu i jakość 
świadczonych usług, przestrzeganie procedur oraz zasad higie-

ny i bezpieczeństwa. Wymagania: dobra znajomość języka 
angielskiego lub francuskiego, średnie wykształcenie, 

doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym 
atutem. Prosimy o przesyłanie CV na adres  

contact@pqgservices.pl. 

 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:rekrutacja@erc.ec

