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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 do żony:  

- Kochanie, dziś wieczorem w pracy jest bal przebierańców, ale 

nie wiem, za kogo się przebiorę...  

- Najlepiej nie pij, nikt cię nie pozna. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
24 kwietnia: Grzegorz, Aleksy 

25 kwietnia: Marek, Jarosław 

26 kwietnia: Mariusz, Marzena 

27 kwietnia: Zyta, Teofil 

28 kwietnia: Paweł, Waleria 

29 kwietnia: Piotr, Robert 
30 kwietnia: Marian, Katarzyna 

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 
 

Tradycyjnie już paryscy adwokaci mobilizują się, by pomóc w wypełnianiu zeznań podat-

kowych. Osoby, które mają wątpliwości, jak poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe, 

mogą udać się do jednego z 20 paryskich merostw, w których w czwartek 12 maja od go-

dziny 9 do 18 będą mogli liczyć na profesjonalną i darmową poradę adwokata specjalisty 

w zakresie prawa podatkowego. Konsultacje są darmowe, poufne, bez konieczności uma-

wiania się na spotkanie. W merostwach XII i XVIII adwokaci przyjmują do godziny 19. 

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich potrzebnych do wypełnienia zeznania 

dokumentów. Zeznanie podatkowe w formie papierowej należy złożyć do 18 maja 2016 

do północy, a przez Internet – do 7 czerwca również do północy. W ubiegłym roku z dar-

mowych konsultacji skorzystało około 900 osób. 

*** 

Z okazji 1050-lecia chrztu Polski w kościele św. Magdaleny (Église de la Madelaine) w Paryżu odbędzie się koncert multimedialny 

w wykonaniu polskich muzyków: Macieja Fortuny na trąbce, Marka Smoczyńskiego na organach oraz Pawła Wypycha, który przed-

stawi wizualizacje. Artyści w oryginalny i nowoczesny sposób zaprezentują własną interpretację średniowiecznej i współczesnej  

muzyki sakralnej w jazzowej atmosferze. Wstęp wolny. Église de la Madelaine, place de la Madelaine w Paryżu, czwartek, 28 

kwietnia, godzina 20.30. 

                      Tel. 01 40 20 00 80 
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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 : 

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  

Wynajmę studio 
Studio 22 m kw. do wynajęcia, metro La Fourche. 

Piąte piętro, winda. Tel. 06 26 28 70 59. 

Poszukiwany dekarz-cieśla 
Poszukujemy osób na stanowisko dekarz-cieśla. Miejsce pracy: 

okolice Sallanches/Francja. Opis stanowiska: montaż więźb i po-

kryć dachowych. Wymagania: kilkuletnie doświadczenie, umiejęt-

ność czytania rysunku technicznego, mile widziana znajomość ję-

zyka francuskiego, pracowitość, dokładność, umiejętność pracy w 

zespole. Oferty zawierające CV z numerem referencyjnym (FR-

DEK-2016) i podaniem nazwy stanowiska w tytule maila prosimy 

przesyłać na adres: job@job-innovation.com.pl. Zastrzegamy sobie 

prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Zatrudnimy kelnerkę 

Restauracja Le Grand Comptoir d’Alesia w 14. dzielnicy  

Paryża poszukuje kelnerki z doświadczeniem.  

Stawka: 10 euro/godz. Adres: 125, rue d’Alesia – 75014 Paris. 

Nr telefonu: 01 83 56 09 03 (rozmowa po francusku). 

Pracownicy do firmy budowlanej 
Firma budowlana poszukuje wykwalifikowanych pracowników ze 

specjalizacją wykończenie wnętrz. Wymagane: doświadczenie w 

zawodzie, rzetelność, punktualność, abstynencja w pracy, wiek do 

35 lat, komunikatywny francuski. Numer kontaktowy: 07 60 00 25 

03. Mile widziani ludzie z auto-entrepreneur. 

Studio do wynajęcia 

Do wynajęcia studio 18 m kw., 

550 euro z opłatami. 

Metro Garibaldi. 

Tel. 06 16 86 31 57 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną  

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

01 44 69 30 80 

 

MILLENIUM ASSURANCE 
 Ubezpieczamy samochody, mieszkania, firmy bu-

dowlane (decenal). Ubezpieczenia zdrowotne 

(Mutuel). Bardzo dobre ceny. Zapraszamy do nasze-

go biura: Epone 78 departement. Dojazd do klienta 

po konsultacji telefonicznej: 01 30 95 01 90.  

Yoann Chery 

 

MARGOT 
Polsko-francuski salon usług  

kosmetyczno-fryzjerskich. 

 

RENATA, fryzjerka: strzyżenie damsko

-męskie, modelowanie, baleyage, pa-

semka, fryzury okolicznościowe, kolory-

zacja, keratynowe prostowanie włosów. 

Tel. 06 83 60 47 93 

 

EDYTA, kosmetyczka: kosmetyka twa-

rzy, pielęgnacja dłoni i stóp, przedłuża-

nie paznokci, masaż ciała, depilacja  

ciała, makijaże, opalanie UV.  

Tel. 06 16 86 31 57 

 

59 avenue du Capitaine Glarner 

93400 Saint-Ouen 

Otwarte od wtorku do soboty 

10h00-19h00 

 

Ojciec i syn poszukują jakiejkolwiek 

pracy. Budownictwo, malowanie,  

elektryka, hydraulika, drobne prace re-

montowo-budowlane.  

Tel. 07 58 53 34 50  

lub 07 58 86 71 25.  

Mechanik samochodowy 

Pilnie nawiążemy współpracę z 

mechanikiem samochodowym 

(auto-entrepreneur).  

Telefon: 06 22 83 58 24.  

Przejazdy na lotnisko 
Oferujemy przejazdy busem na lotniska Beauvais  

i CDG. Cena: 25 euro/os. Tel. 07 83 07 12 77. 

Poszukujemy hydraulika/Marsylia 
Zatrudnimy hydraulika budowlanego w Marsylii. Obowiązki: 

montaż instalacji sanitarnych (kabiny prysznicowe, wanny, 

umywalki, WC, armatura), biały montaż. Wymagania: mini-

mum 3 lata doświadczenia, umiejętność czytania rysunku 

technicznego, gotowość do podjęcia pracy w krótkim termi-

nie, prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

tymczasową, opiekę konsultanta przez cały czas trwania kon-

traktu, bezpłatne mieszkanie w dobrym standardzie, pomoc 

przy organizacji wyjazdu. Telefon: 616 630 011. 


