
 

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 280 

  28.08.2016 

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 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:  

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach?" 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze!  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
28 sierpnia: Aleksy, Augustyn, Patrycja 

29 sierpnia: Beatrycze, Sabina 

30 sierpnia: Róża, Apolinary 

31 sierpnia: Bohdan, Rajmund 

 1 wrzesień: Bronisław, Idzi 

 2 wrzesień: Stefan, Wilhelm, Julian 

 3 wrzesień: Szymon, Izabela, Gerard 

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 
 

Wyprawa do ZONY 

 Od kilku lat organizowane są wycieczki do Czarnobyla — terenów gdzie ponad trzy dekady temu miała miejsce katastrofa 

nuklearna. Czarnobyl to nazwa znana niemal każdemu na świecie, a mało osób miało okazję je odwiedzić. W Polsce, wyjazd taki 

jest pierwszą ofertą wyprawy ekstremalnej. Wycieczka do elektrowni w Czarnobylu pokazuje inny świat, w którym niechlubna  

historia spotyka się z tajemnicą, a klejnot ideologii socjalistycznej  jest symbolem wielkiej tragedii mieszkańców. W najbliższych 

okolicach miasta Prypeć znajduje się jedna wielka „Strefa Zamknięta" - Zona, w której mimo wielu zakazów w dalszym ciągu żyją 

ludzie odmawiający przesiedlenia. Wyjazd do Czarnobyla to wyprawa, na której można zaobserwować niezliczoną ilość pustych 

budynków, wiele niedokończonych bloków mieszkalnych czy opuszczonych w pośpiechu gospodarstw rolnych. W trakcie podróży 

do elektrowni Czarnobyl organizatorzy zwykle zabierają klientów do różnych „miejsc turystycznych”, a w końcu do miasta Prypeć, 

które posiada wyjątkowo krótką historię - tętniło ono życiem zaledwie przez 16 lat. Niedawno jeszcze tereny te otoczone były kor-

donem wojska, a wjazd do Zony był ściśle zakazany i ostro karany. Ostatnie lata natomiast przyniosły zmianę, dzięki której każdy 

pełnoletni mieszkaniec Polski, i innych krajów, posiadający ważny paszport może dostać się na tereny Czarnobyla i okolic. 

            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 : 

 Kursy Języka Francuskiego ECOLE EFRA 
 

Metoda: klasyczna, jasna, aktywna i skuteczna.  

Małe grupy. Profesorowie z dużym doświadczeniem 

pedagogicznym. 

Zapisy:  środa od 17:00 do 19:00 

 sobota od 10:00 do 12:00 

Adres: 93 rue Saint Dominique 75007 Paris 

(wejście: 4 rue Amélie) 

Tel. 01 47 05 09 29,  07 89 04 87 44 

Zlecimy renowację 

mieszkania 

Firma zleci wykonanie renowacji 

mieszkania około 100 m kw. 

Oferta dla przedsiębiorców.  

E-mail:  

asetpro.vincennes@gmail.com 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną  

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

01 44 69 30 80 

Para poszukuje mieszkania w Paryżu lub okolicach. 

Telefon kontaktowy: 0623242677 

 

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 

 

Mieszkanie wakacyjne 
Do wynajęcia mieszkanie na wakacje. 

Hiszpania, w pięknej okolicy nad mo-

rzem, wszystko na miejscu.  

Costa Blanca, w pobliżu Alicante.  

Telefon: 06 44 99 40 24 

Zatrudnimy lakiernika 

Poszukujemy osób na stanowiska: lakiernik proszkowy – 

Francja (Annecy). Wymagania: doświadczenie w lakierowa-

niu przemysłowym minimum 3 lata, umiejętność malowania 

proszkowego, ocynkowanych, aluminiowych; umiejętność 

przygotowania elementów do lakierowania proszkowego, 

mile widziana umiejętność piaskowania i malowania natry-

skowego, znajomość zagadnień związanych z powłokami i 

ochroną przed korozją, minimum podstawowa znajomość j. 

francuskiego lub angielskiego, prawo jazdy kat B, dyspozy-

cyjność od 1 września 2016 na minimum 3 miesiące, podle-

ganie ubezpieczeniu zdrowotnemu min. 30 dni przed wyjaz-

dem. Pracodawca zapewnia: stabilne zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, płatne nadgo-

dziny, pracę w wymiarze 37 h/tydzień, zwrot kosztów dojaz-

du, zakwaterowanie. Zainteresowane osoby prosimy o kon-

takt pod numerem telefonu 0048 519 731 822. 

Mieszkanie do wynajęcia 

Wynajmę mieszkanie (studio) w 

Paryżu, 13. dzielnica. 

Tel. 06 80 16 64 48. 

Spawacz MIG/MAG 

 

Agencja pracy poszukuje spawaczy do pracy we Francji, Lille.  

Zadania: spawanie maszyn rolniczych przy użyciu metody MIG/

MAG. Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku.  

W ofercie: zatrudnienie w oparciu o francuską umowę o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie, zorganizowane transport i zakwatero-

wanie, ubezpieczenie dla pracownika i jego rodziny, zdalne zała-

twienie formalności. 

Tel. 571445378 

Oferta pracy 

Poszukujemy pracowników do wykonywania następujących  

zadań: Renowacja / Płyta gipsowa / płytki, tynk / Murarz  

Firma SP-Batiment - Sektor Dreux / Chartres / Eure-et-Loir  

Wynagrodzenie: 1500 € / Możliwość zakwaterowania. 

Kobieta poszukuje pracy: opieka nad osobami  

starszymi, pilnowanie domu, praca w sklepie.  

Języki francuski i niemiecki na poziomie komunika-

tywnym - produktywna, sumienna i dynamiczna. 

Tel:06-6868-7563. 


