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SŁUCHAWKA 

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

Suchar tygodnia  

 
Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny - mówi klient do 

sprzedawcy.  

- To ma być niespodzianka? - pyta zdziwiony ekspedient.  

- Tak, bo syn spodziewa się motocykla.  

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
27 LUTY: Anastazji, Gabriela 

28 LUTY: Makarego, Romana 
01 MARCA: Antoniny, Radosława 

02 MARCA: Halszki, Heleny 

03 MARCA: Kunegundy, Martyny 
04 MARCA: Kazimierza, Łucji 

05 MARCA: Adriana, Oliwii 

Wszystkim solenizantom  

oraz 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. 

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. Zapraszamy i polecamy,  

Iwona Czebiera 

oraz Krzysztof 

Gortych 

 

Godziny otwar-

cia biura: 
Pon - Pt:  

9:00 - 18:00 

Sob:  

9:00 - 16:00  

Ndz:  

9:00 -  14:00 

„ŻYCIE KARMI SIĘ ŻYCIEM” 

     Każdy z nas słyszał lub miał do czynienia z zagadnieniem związanym z probiotykami. Pod pojęciem tym kryją  

się żywe mikroorganizmy, które po wprowadzeniu kolonizują się w naszym przewodzie pokarmowym wywierając  

korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Probiotyki działają w ten sposób,  że  po wchłonięciu do jelita, przylegają  

do jego ścianek chroniąc go przed bakteriami gnilnymi i chorobotwórczymi.  Ponadto wspomagają one wchłanianie  

witamin i składników odżywczych., obniżają poziom cholesterolu i zwiększają odporność immunologiczną. Nie wielu  

z nas zdaje sobie sprawę z tego jak korzystne działanie mają na  nas najprostsze produkty takie jak: jogurty, zsiadłe  

mleko, maślanka, kefir.  Przy aktywnym trybie życia jako prowadzi większość z nas często zaniedbujemy sprawy  

żywieniowe. Cierpimy na różne dolegliwości układu pokarmowego, które w dłuższym okresie czasu mogą prowadzi  

do poważniejszych zaburzeń. Dlatego musimy się zastanowić nad tym czy nie warto czasami zatrzymać się w miejscu  

i zadbać o siebie i swoje zdrowie spożywając  niewielką ilość tych  jakże pomocnych  nam  probiotyków.  

www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

Jak nie dać się oszukać agencjom pracy? 

     Pracując za granica można sporo zarobić, ale też popaść w kłopoty. Bardzo często wielu z nas nie mogąc znaleźć  

zatrudnienia korzysta z agencji pośrednictwa pracy. Pierwszym i absolutnie nieodzownym krokiem jest sprawdzenie, 

czy firma do której zamierzamy się zwrócić, widnieje w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Można się o tym 

przekonać otwierając internetową stronę www.kraz.gov.pl. Gdy ten test wypadnie dla agencji pomyślnie, możemy  

przystąpić do sporządzania z nią umowy. Należy przy tym pamiętać, by zawierała ona wszystkie istotne kwestie,  

gdyż pozostawienie czegoś "na słowo" może spowodować, że w razie komplikacji zostaniemy na lodzie. Przed  

złożeniem podpisu na umowie należy sprawdzić, czy widnieją w niej takie dane, jak nazwa i adres firmy, w której mamy 

pracować za granicą (to kluczowa sprawa, gdyż jeśli krajowa agencja kieruje nas tylko do innej agencji pośrednictwa, 

działającej za granicą, jest to wysoce podejrzane). Umowa powinna także zawierać określenie rodzaju obowiązków,  

jakie zostaną nam przypisane u zachodniego pracodawcy i oczywiście wysokość wynagrodzenia. Ważny jest także 

dzienny czas naszej pracy i okres zatrudnienia. Agencja nie ma prawa pobierać opłat za pośrednictwo - jej zysk  

regulowany jest umową, jaką zawiera z firmą, dla której rekrutuje pracowników. W razie potrzeby sami musimy jednak 

zapłacić za dojazd na miejsce pracy i wystawienie urzędowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia pracy.  

Nakładanie na nas takich obciążeń powinno mieć odzwierciedlenie w umowie.  



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 

PRACA : 

Mercedes Splinter (wysoki): usługi transportowe, 

Wynajmę studio 20 m.  

kwadratowych dla małżeństwa 

lub dwóch dziewczyn. 

Alfortville obok stacji RER B.  

Cena: 600 euro. 

Tel.1: 06 17 24 91 63 

Tel.2: 06 29 91 39 22 

_________________________ 

PRACA BUDOWLANA: 

Remonty mieszkań, łazienek  

i kuchni  

Praca w Paryżu i okolicach  

gawel.jerzy@gmail.com 

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe 

07 82 15 98 22  

Pomoc  językowa i w sprawach  

urzędowych 

06 12 79 44 37 

06 61 15 00 28  

AL ANON ALATEEN 

Al.-Anon jest wspólnotą ludzi, 

na życie których wpływa picie 

alkoholu. Krewni i przyjaciele 

mogą wiele pomóc, aby pomóc 

zarówno sobie jak i uzależnio-

nym. Spotkania odbywają się w 

każdy wtorek 0 godz. 20 w salce 

obok kościoła polskiego NMP  

w Paryżu—metro Concorde. 

Anonimowość jest podstawą 

działania Al.-Anon.  

Czekamy na Ciebie!! 

Tel: 06 67 30 89 95 

Murarz:  

+33 698 92 31 14                                 

 

Pracownik masarni :                           

+48 530398446  

 

Hydraulik, spawacz: 

kj@ab2pro.com  

 

Magazynier, operator wózka  

widłowego: 

+48 123521352  

rekrutacja@jobsplus.pl  

 

Stolarz 

expopraca@gmail.com  

UWAGA! Nowość w Moulin Tour Paris  
Poza wynajmem autokarów oraz busów, organizowaniem wycieczek szkolnych  

i pielgrzymek, wprowadzamy nowość - dowóz na odjazdy i odbiór  z przyjazdów 

autokarów Sindbad-Eurobus. Telefon: 07 83 07 12 77 

SKLEP POLSKI CHEZ AGATHA  

EPICERIE  

POLONAISE 

9 Bis Rue Saint Elaive, 95120 Ermont 

GODZINY OTWARCIA: 

Od pon. Do sob. 9.00-20.00 

Niedziela: 9.00-14.00 

Tel.09 86 65 11 71                

Facebook: SklepPolskiChezAgatha 

www.chezagatha.fr 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO  DOMU! 

Masz problemy z piciem?  

Może Anonimowi Alkoholicy 

pomogą! 

 

NIEDZIELA - 17.00: 3 rue 

Rampale  

(kod: 9172), Paris, Metro: 

Belleville. 

WTOREK – 19.30: 18 rue Claude 

Lorrain, Paris, Metro: Exelmans. 

ŚRODA – 19.30: 20 rue Legendre  

(I piętro), Paris, Metro: Villiers. 

CZWARTEK: 19.30: 11  

Ville St-Jacques (kod: 0911); 

10.45 -12.15: 3 rue Rampal,  

(kod: 9172), Metro: Belleville 

Godz. 19.30: (GRUPA AA DLA 

KOBIET) 3, rue Rampal,  

Renomowana i legalnie działająca fir-

ma prowadzi transfery na lotniska. 

Biuro Janosik poleca. 

Pokój do  wynajęcia dla dwóch 

osób lub  miejsce w pokoju dwu- 

osobowym . kuchnia, WC,  

internet, do dyspozycji.  

Linia metra 7- druga zona. 

Telefon : 07 83 14 94 01 

 

Do wynajęcia duże, 2 pokojowe mieszkanie,  

świeżo po remoncie, w Paryżu 19, blisko parku 

Buttes Chaumont. 

Całkowicie wyposażona kuchnia i duża łazienka. 

Najlepiej dla pary. Wolne od zaraz.  

tel. 0682273086  

ALEX -IMPORTI 

 

PRZEWOZY RÓŻNE– OD 50EURO 

WYWÓZ ŚMIECI Z BUDOWY– 100 EURO 

Renault Master—długość 3m. 

TEL: 06.42.85.01.22 

Osobie uczciwej, bez nałogów wynajmę pokój  

w mieszkaniu– Paryż XII, od zaraz 

Tel: 0633391034 

Przewóz Tadzik Bus oferuje: 

Przewóz osób i zwierząt, domowe wyroby, polskie 

produkty, przeprowadzki, transport motocykli  

i quadów. Zamówienia specjalne:  

spożywcze, budowlane, motoryzacyjne i inne.  

Wyjazdy z Paryża co sobotę godzina 20:00.  

Wyjazdy z Polski co czwartek o godzinie 10:00. 

Telefon: 0033 69 577 16 55 

 0033 78 1945 966 

 0048 500 89 14 22 

Wszelaka pomoc prawna  

w administracji francuskiej 

(RSA, CAF, CNAV,  

ASSURANCE MALADIE,  

otwieranie firm i inne).  

Kontakt:  

Edyta - 06 22 72 26 68 

edyta-anne@hotmail.fr 

MERCEDES SPLINTER (wysoki) 

 

Usługi Transportowe 

Dowóz materiału na budowy 

Wywóz gruzu 

Przeprowadzki 

Usługi elektryczne—pełen zakres 

Usługi hydrauliczne—pełen zakres 

Wynajem kompletu spawalniczego  

do hydrauliki—szalimo 

Polskie okna na wymiar (drewniane, 

PVC, aluminium) 
Tel. 06 68 47 52 33 


