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Suchar tygodnia 

Idzie długopis do szkoły i… 

 

się wypisuje. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
30 października: Edmunda, Przemysława 

31 października: Antonia, Augusty 

1 listopada: Andrzeja, Seweryna 

2 listopada: Bohdana, Tobiasza 

3 listopada: Sylwii, Huberta 

4 listopada: Karola, Olgierda 

5 listopada: Sławomira, Elżbiety 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do biura Janosik-Sindbad.  
Rezerwacja i sprzedaż biletów także na stronie www.janosik.fr 

PARYSKI   

   EXPRESS 

 

Nasza oferta specjalna: 
Grzeczność i  profesjonalizm, a do każdego biletu  

zakupionego w naszym biurze, otrzymają Państwo 

drobny upominek. 

 

Zapraszam i polecam, 
Krzysztof Gortych 

 

 

Godziny otwarcia biura: 

  Pon - Pt: 9:00-18:00 

   Sob: 9:00-16:00  

   Ndz: 9:00-14:00 

               Zmiana Czasu    

 Pierwszy na pomysł zmiany czasu wpadł Benjamin Franklin. Był to jednak dość luźny pomysł dotyczący tego, że ludzie 

powinni kłaść się wcześniej spać i wcześniej wstawać, aby efektywniej pracować i nie tracić wieczorami cennych świec,  

a w późniejszych okresach, aby oszczędzać energię elektryczną. Jako pierwsi odważyli się wprowadzić czas letni Niemcy. Podczas  

I wojny światowej, w kwietniu 1916 r. przestawili wskazówki swoich zegarów o godzinę do przodu. Wkrótce za ich przykładem 

poszła Wielka Brytania, a dwa lata później Amerykanie. W Polsce zmianę czasu wprowadzono jednorazowo w dwudziestoleciu 

międzywojennym w 1919 r. Do tej praktyki wrócono po wojnie z przerwami, a od 1977 r. zmiana ta zagościła na stałe.   

 Na liście obojętnych na „efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego” znajduje 

się m.in. Japonia, Islandia, Białoruś, większość państw afrykańskich, a od niedawna Rosja,  

w której zgodnie z zarządzeniem prezydenta po raz ostatni przestawiono zegarki w 2011 roku. 

Niewykluczone, że już wkrótce zmiana czasu przejdzie do lamusa – jest kłopotliwa  

w przeprowadzeniu, uciążliwa o czym wiedzą np. klienci PKP uwięzieni przez godzinę 

w pociągach, a na dodatek kolejne badania wskazują, że w obecnym świecie ciągłego poboru 

energii wcale nie spełnia swojego oryginalnego założenia. 

            Tel. 01 40 20 00 80 
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UWAGA PASAŻEROWIE 
Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy Placu Concorde.  

W celu uniknięcia kradzieży zalecana jak największa  

czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.  

Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami. 
Biuro JANOSIK-SINDBAD 

PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

 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 do 12:00 

Adres: 93 rue Saint Dominique 75007 Paris 

(wejście: 4 rue Amélie) 

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

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 

Mężczyzna szuka pracy: kierowca lub pracownik 

sklepu, restauracji. Podejmie każdą pracę. 

Telefon kontaktowy: +07 58 53 34 50. 

Wycieczka do Włoch 

 

Stowarzyszenie Cosmopolite Village 

zaprasza na kolejną wycieczkę piel-

grzymkową. Tym razem przez We-

necję, San Marino, Loreto, Pescarę i 

San Giovani Rotondo dojedziemy aż 

do Neapolu! Następnie przez Rzym i 

Florencję wrócimy do Paryża.  

Wszystko to za jedyne 550 euro bez 

żadnych dodatkowych opłat  

(wejścia w cenie)!  

 

Wyjazd w piątek 21, powrót w sobo-

tę 29 października. Szczegółowy 

program na naszym stronach www i 

Facebooku. Informacje i zapisy tele-

fonicznie: 06 78 78 14 87, 06 14 31 

98 47 oraz mailowo:  

mail@cosmoville.eu.  

Kobieta poszukuje pracy:  

prowadzenie domu,  

pomoc kuchenna, obsługa spotkań.  

Elegancka, pracowita i energiczna. 

Tel. 06 75 38 69 26. 

Mechanik pojazdów ciężarowych 
Zadania to naprawy i konserwacja pojazdów ciężarowych,  

z czego 20% stanowią ciągniki, 80% przyczepy, a reszta to 

cysterny i wywrotki. Wymagane doświadczenie na  

podobnym stanowisku. W ofercie znajduje się zatrudnienie  

w oparciu o francuską umowę o pracę, zorganizowany  

transport i zakwaterowanie, zdalne załatwienie formalności, 

możliwość dłuższej współpracy oraz system premiowy. 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres: 

 beata.szczesna@ipf.jobs 

Hydraulik 

W zakres obowiązków wchodzą instalacja i montaż urządzeń 

grzewczych, prace hydrauliczne i lutowanie miedzi.  

Wymagania to min. 4 lata udokumentowanego doświadczenia w 

pracy na podobnym stanowisku, czytanie rysunku technicznego, 

duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań  

oraz dokładność. Jest to oferta umowy o pracę tymczasową,  

z atrakcyjnym wynagrodzeniem, możliwymi nadgodzinami  

i zapewnionym zakwaterowaniem. Kontakt: 

+12 290 44 20 / 666 826 905  /  praca.francja@interkadra.pl 

 

Opiekun(ka) do osób starszych na Korsyce 

Poszukiwana opiekunka seniorów. W zakres obowiązków 

wchodzi spędzanie czasu, troska o dobre samopoczucie star-

szych osób, oraz utrzymywanie domu: zakupy, przygotowa-

nie posiłku, pranie, prasowanie. Kontakt:  

praca.francja@interkadra.pl / +12 290 44 20/ 666 826 905 

Kobieta szuka pracy: cukiernik, piekarz, opieka nad 

dziećmi oraz osobami starczymi. 

Telefon kontaktowy: 07 58 31 09 33. 

Praca w hotelu 

Poszukujemy personelu do pracy w hotelach oraz restaura-

cjach w Alpach Francuskich w sezonie zimowym 2016.  

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV drogą elektro-

niczną na adres zagranica@intemporis.eu. 


