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Suchar tygodnia  
 Kopalnia. Do szatni wpada dyrektor: 

 - Kto wczoraj pił?! - pyta. 

 Grobowa cisza, w pewnej chwili Janek mówi: 

 - Ja piłem. 

 - To się zbieraj, idziemy na klina. A reszta do roboty!  

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
27 listopada: Jakuba, Waleriana 

28 listopada: Zdzisława, Grzegorza 
29 listopada: Błażeja, Satumina 

30 listopada: Fryderyka, Andrzeja 

1 grudnia: Natalii, Eligiusza 
2 grudnia: Pauliny, Balbiny 

3 grudnia: Franciszka, Ksawerego 

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 

Czy to koniec ? 

 

 Globalne ocieplenie - od polowy XX wieku zaobserwowano zmiany podwyższenia średniej temperatury przy powierzchni 

ziemi i oceanów. Podczas gdy świat zastanawia się czym albo kim jest spowodowane - badania dowodzą że powodem występowa-

nia globalnego ocieplenia jest działalność człowieka, a dokładnie wpuszczanie do atmosfery gazów cieplarnianych, głównie  

dwutlenku węgla oraz metanu. Konsekwencjami takich zmian są powodzie, huragany oraz susze; Arktyka znika w oczach, gdzie  

co roku lód cofa się o 37 metrów, topnienie pokrywy lodowej zagrozi istnieniu zwierząt polarnych. 

 Aby zwiększyć świadomość ludzi, gwiazda Hollywood Leonardo di Caprio nakręcił dokument pod tytułem «Before the 

Flood» (tłum. Przed Powodzią) poświęcony skutkom globalnego ocieplenia. Kręcąc film, aktor podróżował po całym świecie,  

aby dowiedzieć się o wpływie zmian klimatu na nasza planetę i nas samych. Udział w dokumencie wzięli m.in. papież Franciszek  

i Barack Obama. Okazuje się, bez wielkiego zaskoczenia, że typowe formy ratowania planety, jak oszczędne żarówki  

czy przesiadanie się z aut na rowery, nie wystarczają, i trzeba coś więcej - lub czeka nas stopniowa zagłada (przez „stopniowa”  

należy rozumieć trwająca kilka tysięcy lat). 

 Innym sposobem na zakończenie świata, nieco szybszym - bo mogącym zajść w ciągu kilkunastu sekund, są eksperymenty  

naukowców Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, którzy usilnie próbują stworzyć sztuczną czarną dziurę. W skrócie, 

czarne dziury to twory występujące niezliczone dystanse od naszej galaktyki, zdolne do pochłaniania każdej ilości światła  

(stąd są idealnie czarne). Ze względu na swoją masę, a przez to gigantyczne oddziaływania grawitacji, przyciągają jednocześnie  

pochłaniając każdą ilość materii - gdyby naukowcom w CERN udało się ów twór odtworzyć na Ziemi, teoretycznie może  

on pochłonąć wszystko co fizyczne, łącznie z naszymi domami, ciałami, pieniążkami i wszystkim innym. Jeśli tak miałoby się stać, 

lepiej będzie być pochłoniętym na ziemi ojczystej. Jako że idą Święta, a naukowcy projekt odpalić chcą w Nowy Rok, zapraszamy 

po bilety lotnicze i autokarowe - jak już ma nas wciągnąć, to lepiej niech wciąga „w domu”. 

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.  
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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. 

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 

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 

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 

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  

(oferta wciąż aktualna) 

 

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 . 

Szybka pomoc w załatwianiu spraw 

administracyjno-biurowych typu CAF, 

Sec. Social i inne. 

Tłumaczenie przy spotkaniach, | 

redagowanie listów.  

Krystyna, tel. 06 77 59 03 99 


