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Suchar tygodnia  
 

Wjeżdża żaba na wózku inwalidzkim do francuskiej restauracji  

i mówi z wyrzutem: 

 

- I jak? Smakowały? 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
4 grudnia: Barbary, Piotra 

5 grudnia: Saby, Kryspina 
6 grudnia: Emiliana, Angeliki 

7 grudnia: Marcin, Ambrożego 

8 grudnia: Marii, Alojzego 
9 grudnia: Leokadii, Wiesława 

10 grudnia: Julii, Daniela 

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. 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 

 

 

      Szlachetne zdrowie ...?  
  Medycyna to skomplikowana nauka, której rozwój gwarantują tęgie umysły najlepszych naukowców. To, co dziś nam proponują, jest 

czasem tak skomplikowane, że trudno to pojąć nawet zwykłemu lekarzowi. Zaczyna się odchodzić od tego co było powszechnie "znane" i " używa-

ne". Najprostszą droga była wizyta u lekarza, recepta i stosy różnych "specyfików", które to miały ratować pacjenta, a w efekcie końcowym  

doprowadzały do powolnego, cichego wyniszczenia organizmu, bo przecież na jednej 

wizycie nigdy się nie kończyło. I tak z czasem wysiadała wątroba i nerki, bo kto będąc  

u lekarza myślał o regularnym oczyszczaniu wątroby?  Dzisiaj coraz częściej sięgamy  

po medycynę ludową, po coś co było kiedyś powszechnie znane i stosowane,  

a na przełomie lat zostało zapomniane i zastąpione środkami farmakologicznymi

 Osoba , która stanęła na drodze farmakologii jest Jerzy Zięba, przez jednych 

uważany za geniusza, przez innych za oszusta; sam siebie nazywa analitykiem żywienia 

komplementarnego, a żartobliwie - naczelnym znachorem Polski. Co sprawa, że Jerzy 

Zięba i jego książka "Ukryte terapie" są tak popularni wśród osób interesujących  

się naturalnymi metodami leczenia, stojących w opozycji do medycyny akademickiej? 

Książka ukazała się już jakiś czas temu, rozgłos zdobywa głównie pocztą pantoflową. 

Odesłania do niej znajdziemy na tematycznych forach internetowych, gdzie rozmawia 

się m.in. o alergiach. Jerzy Zięba od ponad 20 lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie 

w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym 

oraz nowotworom. Zięba twierdzi, że bez środków farmakologicznych można wyleczyć 

m.in. osteoporozę, cukrzycę i choroby tarczycy, odwrócić miażdżycę tętnic czy wstrzymać rozwój takich chorób jak stwardnienie rozsiane.  

Alergicy mogą odstawić sterydy, a cukrzycy - insulinę. Według Zięby, jednym z najważniejszych powodów nękających nas chorób przewlekłych 

jest nieodpowiednia dieta, a podstawowym na nie lekarstwem - uzupełnienie brakujących nam witamin i minerałów.  "Ukryte terapie" w ciągu 

zaledwie kilku miesięcy stała się bestsellerem i została przetłumaczona na trzy języki, więc „coś w tym musi być”.  

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. 

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, (kod: 9172), 75019 Paris, Metro: Belleville. 

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 

Wszelaka prawna pomoc w administracji 

francuskiej (RSA, CAF, CNAV,  

ASSURANCE MALADIE i inne)  

Kontakt - Edyta: 06.22.72.26.68 

edyta-anne@hotmail.fr 

MALARZ BUDOWLANY   

ZADANIA: Przygotowanie ściany do malowania (szpachlowanie, szlifowanie), malowanie pędzlem  

i wałkiem, obsługa szlifierki typu żyrafa. WYMAGANIA: Minimum 3-letnie, udokumentowane doświad-

czenie na stanowisku malarza, preferowane wykształcenie techniczne lub zawodowe, umiejętności  

czytania planów oraz rysunku technicznego. Mile widziane znajomość języka francuskiego oraz prawo 

jazdy Kat. B.   

 

GIPSIARZ/MONTER PŁYT KG  

ZADANIA: Montaż ścianek w systemach francuskich: doublage i plaster miodu, montaż sufitów  

podwieszanych typu Armstrong, szpachlowanie, szlifowanie. WYMAGANIA: Minimum 3-letnie,  

udokumentowane doświadczenie jako monter płyt KG, umiejętności czytania planów oraz rysunku  

technicznego. 

Kontakt telefoniczny: 690033083  

Poszukiwana pokojówka—oferta pracy 

Hotel położony w Alpach Francuskich szuka 

osoby do sprzątania pokoi i zmywania  

naczyń. Zakwaterowanie i wyżywienie  

gwarantuje pracodawca, płaca – 1200 €  

netto/miesięcznie od połowy grudnia  

do końca marca 2017r. Wymagana  

znajomość j. francuskiego.   

 

Tel. 06.53.52.74.44 

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 


