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SŁUCHAWKA 

JANOSIK-KAROLINA: 2, rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80, e-mail: janosikparis@gmail.com 

Suchar tygodnia o Francji 
 

- Jak wygląda francuska flaga bojowa?  

 

 

- Biały krzyż na białym tle.  

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
20 listopada: Feliksa, Lubomira 

21 listopada: Janusza, Konrada 
22 listopada: Cecylii, Marka 

23 listopada: Adeli, Felicyty 

24 listopada: Jana, Flory 
25 listopada: Katarzyny, Erazma 

26 listopada: Konrada, Sylwestra 

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 

Konkurs 

 Dziś ciąg dalszy historii połączenia się biur Karolina i Janosik: ciągle czynny 

kawowy kącik przy ulicy Mondovi roznosi zapach pysznej kawy,  drobny upominek  

do każdego biletu aż płonie aby zabrać go ze sobą do domu, a konkurs z nagrodą  

zapowiedziany w ubiegłotygodniowym wydaniu Ekspresu Paryskiego właśnie nadszedł. 

 Do wygrania jest darmowy przejazd dla „Hobbita, czyli tam i z powrotem”  

do Polski. Wystarczy tylko stworzyć, odręcznie lub w komputerze, wizerunek Janosika, 

aby mógł towarzyszyć samotnej dziewczynie tańczącej niegdyś w logo „Karoliny”.  

Konkurs może potrwać nawet kilka tygodni, a bilet-nagroda ważny będzie przez 1 rok  

od momentu przekazania ich zwycięzcy bądź zwyciężczyni. Do udziału zachęcamy osoby 

dorosłe (w żadnym wieku nie jest wstyd odkryć w sobie talent) jak i rodziców  

do motywowania swoich pociech. Prace można przesłać na adres mailowy  

janosikparis@gmail.com lub dostarczyć bezpośrednio do biura, wraz z danymi do kontaktu. 

W ocenie prac pod uwagę brane będą zaangażowanie widoczne w staranności wykonania 

oraz pomysłowość autorów, bo do odważnych świat należy. W przypadku wielu prac  

o wysokiej jakości przewidujemy dodatkowe nagrody rzeczowe, natomiast zwycięska praca 

będzie reprezentować naszą firmę w przeróżnych okazjach.   

 

Zapraszamy gorąco wszystkich oraz dziękujemy, że jesteście z nami,  

Wasi partnerzy w podróży, Karolina i Janosik. 

Wszystkim dotychczasowym Klientom biura „Karolina” przypominamy o konieczności wymiany  

Karty Stałego Klienta, z „Eurobusowej” na „Sindbadowską”, aby móc otrzymywać 15% zniżki na przejazdy  

liniami Sindbad-Eurobus. W celu wymiany zapraszamy wraz z kartą do biura - wszystko wyjaśnimy.  



 

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 dla grup, 

wynajem autokarów, wycieczki 

szkolne, pielgrzymki, wyjazdy 

wakacyjne i inne. Atrakcyjne 

ceny, komfortowe autokary 

 i busy. Zapraszamy na 

www.Moulintour.Paris! 

Tel. 07 83 07 12 77 

 

Wynajem pokoików w Zakopanem 

 

Zapraszamy na Sylwestra  

i na co dzień w góry: 

przemiła atmosfera, pokoje 1, 2, 3 

i wieloosobowe oraz świetne ceny. 

Krzeptówki, Potok 20 

 

Kontakt telefoniczny: 

06.83.63.36.18 

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  

doświadczeniem 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 

Przyjmę na osobny pokój 
uczciwego i pracującego mężczyznę 

od 1 grudnia — metro Jasmin,  

cena 300 euro - Tel. 06 42 32 99 91. 

Poszukiwani Kelnerzy/Kelnerki - Alpy Francuskie - wymagane:  

– Doświadczenie w pracy na stanowisku Kelnera / Kelnerki  

– Doświadczenie w pracy we Francji będzie dodatkowym atutem  

– Dobra znajomość j. francuskiego (mile widziana również angielskiego) 

– Dyspozycyjność od około 10 grudnia 2016 do około 15 kwietnia 2017 r. 

 

Kucharz – pizzaiolo - wymagane: 

– Doświadczenie w pracy na stanowisku Kucharz – pizzaiolo 

– Doświadczenie w pracy we Francji będzie dodatkowym atutem 

– Minimum komunikatywna znajomość j. francuskiego (mile widziana również 

angielskiego) 

– Dyspozycyjność od około 1 grudnia 2016 do około 15 sierpnia 2017 r 

– Samodzielność, zaangażowanie, chęć do pracy 

________________________________________________________________ 

 

Kontakt w sprawie obu ofert: busko@sidrom.net  

Opiekunka do dziecka 

 

Poszukuję od stycznia 2017 osobę mówiącą po 

polsku, aby odbierać córkę (4 lata) z przedszkola 

w Paryżu w 17ej dzielnicy i spędzać z nią czas 

mówiąc tylko po polsku. Poniedziałek, wtorek, 

czwartek i piątek, 16:30 - 18:30.  

Kontakt: magda.kranow79@gmail.com . 

Lekcje języka francuskiego  
udzielane przez francusko-polską 

dziennikarkę w centrum Paryż. 

60 minut—25euro. 

Tel. 06.23.54.61.33 


