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 Gazeta bezpłatna 

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

Suchar tygodnia 
 

Czym różnią się kucharz i chemik? 

 

Chemik nie może oblizać swojej łyżki. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

13 listopada: Mikołaj, Stanisław 

14 listopada: Józef, Wawrzyniec 

15 listopada: Albert, Leopold 

16 listopada: Edmund, Gertruda 

17 listopada: Grzegorz, Salomel 

18 listopada: Aniela, Roman 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi. 

Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie 

www.janosik.fr. 

                Tel. 01 40 20 00 80 

P A R Y S K I 

E X P R E S S 

Nasza oferta specjalna: 

 

Grzeczność i profesjonalizm, a do każdego biletu  

zakupionego w naszym biurze, otrzymają Państwo  

drobny upominek. 
 

 

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 

 

 

Zapraszam i polecam, 

Krzysztof Gortych 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Rok 2016 jest prawdziwą rewolucją w polskiej branży przewozowej. Sindbad wraz z Eurobusem połączyli się i tworzą jedną  

z największych międzynarodowych linii autokarowych z Polski do reszty Europy. Drugim etapem nowej jakości  

jest połączenie biur Karolina i Janosik z siedzibą przy ulicy 2 rue de Mondovi.   

 Z racji  zachodzących zmian, chcemy wykonać skromny ukłon w stronę naszych Klientów: w najbliższych dniach,  

do każdego biletu czekać będzie na Państwa drobna przyjemność w naszym kąciku kawowym. Ponadto, ogłaszamy konkurs:  

powyżej widnieje rysunek tytułowej Karoliny - ostatnio czuła się samotna i znalazła swojego Janosika, którego nikt jeszcze  

nie widział. Celem konkursu będzie sporządzenie portretu owego Janosika - na zwycięzcę czeka darmowy przejazd do Polski w 

dwie strony. Więcej informacji wkrótce na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/SindbadJanosik .  

 

Życzymy miłej lektury oraz dziękujemy że jesteście z nami,  

Państwa partnerzy w podróży, Karolina i Janosik. 



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 

PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

UWAGA PASAŻEROWIE 
Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy placu Concorde.  

W celu uniknięcia kradzieży zalecana jest jak największa  

czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.  

Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami. 

Centrum Informacji Prawnej i Socjalnej  
dla Polonii oferuje pomoc w sprawach  

prawnych (w tym prawo pracy), socjalnych  

i administracyjnych oraz w urzędach. 

Kontakt: 

Tel. 06.14.31.98.47 

pio@cosmoville.eu 

Moulin Tour Paris 
 

Dojazdy na lotnisko, wynajem 

autokarów, wycieczki szkolne, 

pielgrzymki, wyjazdy wakacyjne 

i inne. Atrakcyjne ceny, 

komfortowe autobusy i busy. 

Zapraszamy na 

www.Moulintour.Paris! 

 

Tel. 07 83 07 12 77 

 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 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO  

„ECOLE EFRA” 

 

Metoda: klasyczna, jasna, aktywna i skuteczna. 

Małe grupy. Profesorowie z dużym doświadcze-

niem pedagogicznym. 

Zapisy: środa od 17:00 do 19:00 

 sobota od 10:00 od 12:00 

Adres: 93 rue Saint Dominique 75001 Paris 

(wejście: 4 rue Amelie) 

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

Kobieta poszukuje pracy 

 

Prowadzenie domu, pomoc  

kuchenna, obsługa spotkań.  

Elegancka, pracowita i energiczna. 

 

Kontakt: 

06.75.38.69.26 

KINO POLSKA – FESTIWAL FILMOWY 

Kilka tygodni temu pisaliśmy o nadchodzącym wydarzeniu Kino Polska.  

Już w tym tygodniu, od środy 16 listopada, do niedzieli 20 listopada, w kinie Bal-

zac przy 1 Rue Balzac obejrzeć będzie można polskie filmy.  

 Ceny biletów zaczynają się już od 5 euro, a w repertuarze takie filmy jak 

"Wodzirej", "Ostatnia rodzina", czy "Powidoki" Andrzeja Wajdy, a także seanse 

dla dzieci, serie filmów krótkometrażowych, czy wrę-

czenie nagród dla najlepszych filmów. Temat tego-

rocznego festiwalu to „Wizje Miejskie”, a więcej 

szczegółowych informacji mogą zaczerpnąć Państwo 

na oficjalnej stronie Facebooka festiwalu. Udać się na 

przynajmniej jeden film – polecamy! 

Poszukiwani pracownicy z doświadczeniem 

na poniższych stanowiskach: 

- szlifierz odlewów ze stali czarnej, 

- monter rur w branży spożywczej, 

- spawacz TIG stali czarnej i nierdzewnej, 

Kontakt: beata.szczesna@ipf.jobs  

 

 

Poszukiwany cieśla-zbrojarz z prawem  

jazdy kat. B do pracy w Alpach Wysokich. 

Kontakt:  01 23 41 17 02  

 


