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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 

Humor tygodnia: 
Rozmowa w sklepie: 

- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci. 

- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia pieniędzy. 

- Co pani powie! I to jest legalne? 

- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie.  

 

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować 

zimną krew w sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek,  

czy rachunek za nowe futro mamy?  

W tym tygodniu obchodzimy imieniny: 

4 czerwca: Franciszka, Karola, Kwiryny 

5 czerwca: Bonifacego, Walerii, Waltera 
6 czerwca: Norberta, Pauliny, Dominiki 

7 czerwca: Jarosława, Roberta, Wiesława 

8 czerwca: Maksyma, Medarda, Seweryna 
9 czerwca: Felicjana, Pelagii, Efrema 

10 czerwca: Bogumiła, Małgorzaty, Edgara 

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, profesjonalizm i pozytywne myślenie,  

a do każdego biletu zakupionego w naszym biurze,  

otrzymają Państwo drobny upominek.  

Zapraszamy i polecamy,  

Iwona Czebiera oraz Krzysztof Gortych 

 

Godziny  

otwarcia biura: 
Pon - Pt:  

9:00 - 18:00 

Sob:  

9:00 - 16:00  

Ndz:  

9:00 -  14:00 

Fabriqué en Pologne: Tymbark i Prince Polo na zagranicznym rynku 

 

W tym roku Tymbark świętuje swoje 81 urodziny, firma produkująca popularne napoje o wielu smakach jak jabłko-mięta powstała 

w 1936 roku i jest obecna na rynkach w ponad 30 krajach. Najsilniejszą markę napojową na polskim rynku można znaleźć w takich 

miejscach jak Dubaj, Stany Zjednoczone, Rumunia, a nawet w Malezji czy na Sri Lance. Swoją pozycje firma Tymbark zbudowała 

dzięki swojej różnorodności smaków oraz charakterystycznym hasłom pod kapslami, które pojawiły się w 1993; pierwsze z nich 

brzmiały „Uszy do góry” czy „Trzymaj się”. Dziś istnieje blisko sto różnych haseł i szacuje się że na minutę 200 osób czyta jedno 

hasło Tymbarka. Natomiast wafelek Prince Polo jest już od ponad 60 lat jednym z najpopularniejszych wafelków w Islandii. Prince 

Polo od połowy lat 50 zawitały na tej wyspie, stając się przysmakiem Islandczyków. Zawitawszy do Polski w 1999 roku prezydent 

Islandii wypowiedział: "Całe pokolenie Islandczyków wyrosło na dwóch rzeczach - amerykańskiej Coca-Coli i polskim Prince  

Polo". Mimo iż spożycie Prince Polo w Islandii spadło z 1kg na osobę na rok do pół kilo, dając rocznie 14 wafelków na osobę mniej, 

Prince Polo dalej jest niekwestionowanym liderem w tej kwestii. 

 

—————————————————————————————— 

WAŻNE OGŁOSZENIE  
Informujemy, że od dnia 10 czerwca nastąpią zmiany związane  

z godzinami odjazdów autokarów SINDBAD-EUROBUS z Paryża.  

Wynika to z wprowadzenia dodatkowego przystanku na dworcu Gallieni [linia metra nr 3].   
 Po zmianach, wyjazdy południowe o dotychczasowej godzinie 12:45 będą odbywać się:  

  - plac Concorde: 12:15     - stacja Gallieni: 13:00 

 Autokary obecnie odjeżdżające o godzinie 16:00, po zmianach: 

  - plac Concorde: 15:30     - stacja Gallieni: 16:30  

  

Więcej informacji uzyskają Państwo w biurze Janosik Sindbad przy ulicy 2 rue de Mondovi 

www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

Poszukiwany garaż do dokonywania drobnych prac  

serwisowych samochodów osobowych i autokarów.  

Oferty prosimy zgłaszać w biurze Janosik. 

janosikparis@gmail.com  Tel. 01 40 20 00 80 



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 

Nauka języka francuskiego  

oraz tłumaczenia 

Małgorzata Ziaja 

 

01 48 60 69 30     /    07 82 15 98 22 

23 bld de l’Hotel de Ville 

93290 Tremblay-en-France 

Wszelaka pomoc prawna  

w administracji  

francuskiej  

(RSA, CAF, Assurance  

Maladie, CNAV,  

otwieranie firm i inne).  
Kontakt:   

Edyta - 06 22 72 26 68 

edyta-anne@hotmail.fr 

AL ANON ALATEEN 

Al.-Anon jest wspólnotą ludzi,  

na życie których wpływa picie  

alkoholu. Krewni i przyjaciele  

mogą wiele uczynić, aby pomóc 

zarówno sobie jak i uzależnionym. 

Spotkania odbywają się w każdy 

wtorek o 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 

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. Tel: 07 83 07 12 77 

Po więcej informacji zapraszamy do biura Janosik.  

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 DLA KOBIET)  

3 rue Rampal,  

(kod: 9172), 75019 Paris, 

Metro: Belleville. 

NAUKA — USŁUGI   

MIESZKANIA — INNE : 

Renomowana i legalnie  

działająca firma prowadzi  

transport na lotniska. 

 

Monter wentylacji: 

 

– Minimum 2-letnie doświadczenia 

– Mile widziana znajomość języka 

 francuskiego 

– Wymagany własny samochód  

na dojazdy do pracy (1 auto na ekipę) 

– Podręczne narzędzia i ubranie robocze  

 

Mail: kj@ab2pro.com 
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Monter wentylacji i ogrzewania: 

 

– Min. pół roku (pomocnik) lub 5 lat 

(monter) doświadczenia, 

– Wymagana min. komunikatywna 

znajomość języka francuskiego 

(minimum jedna osoba), 

– Mile widziany samochód, 

– Dyspozycyjność do podjęcia pracy 

od zaraz 

Tel. +48 81 532 24 32  

 

———————————————- 

Praca w budownictwie 

 

Tel. +33 (0)4 78 05 18 89  
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Pokój do wynajęcia  

 

dla dwóch osób lub 

miejsce w pokoju 

dwuosobowym; 

kuchnia, WC,  

internet  

do dyspozycji.  

Linia metra 13.  

Tel. 07 61 25 10 36 

Przewóz paczek z/do Polski: 07 83 07 12 77 

Szkoła Polska QUO VADIS 

przy Parafii Miłosierdzia Bożego 

otwiera zapisy na nowy rok szkolny 

2017/2018. Szkoła, oprócz zajęć  

z języka polskiego, historii  

i katechezy, ma program  

wzbogacony o zajęcia, które  

przybliżają dzieciom i młodzieży 

kulturę polską, m.in. teatr, zajęcia 

plastyczne czy muzyczne.  

Dodatkowe  

informacje  

można uzyskać 

pod numerem 

telefonu   

06 19 32 69 91. 

Wynajmę mieszkanie F3. Umeblowane.  

W centrum Chantilly (60) piąta zona, RER D. 

Tel. 06 95 31 22 20 

 

Przyjmę do studia 34m2 na 1 

piętrze z dużym balkonem 

mężczyznę pracującego bez 

nałogów. Cena 250€ 

Tel. 06 13 91 50 15 

Witam wszystkie Panie. 

Jeśli marzysz o tym, by spotkanie 

zakończyło się uśmiechem na Twojej 

twarzy, a na głowie została  

wyczarowana fryzura—zapraszam!  

Jestem fryzjerką damską. 
Oferuję usługi: Strzyżenie,  

Modelowanie, Koloryzacja, Ombre, 

Balejage, Trwała ondulacja, Refleksy 

Metro (1): Berault 

Ewelina - 06 01 41 22 53 

Pokojówka 

 

– doświadczenie min. 1 sezon 

pracy we Francji 

– komunikatywna znajomość 

języka francuskiego 

– gotowość do pracy na terenie 

Francji od 29.06 do 31.08 

– wysoka kultura osobista 

– samodzielność, dokładność, 

dobra organizacja pracy 

 

Tel. +48 519 721 822  

—————————————- 

 

Elektromonter [Orlean] 

Tel. +48 571 445 378 

Agencja pracy Job Innovation  

poszukuje dla swojego klienta  

pracownika na stanowisko:  

monter ociepleń-brygadzista.  

Oferujemy legalne , atrakcyjne  

wynagrodzenie, zakwaterowanie. 

Wymagane doświadczenie  

na podobnym stanowsiku  

oraz umiejętność zarządzania ekipą  

i organizowanie pracy. Osoby  

zainteresowane prosimy  

o przesłanie CV na adres:  

 

job@job-innovation.com.pl 

Miejsce na Twoją  

reklamę. Więcej  

informacji w biurze  

Janosik przy  

2 rue de Mondovi. 


