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SŁUCHAWKA 

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

Suchar tygodnia  
 

Żona mówi do męża: 

- Jaka ja byłam głucha i ślepa jak za ciebie wychodziłam. 

- No widzisz, z jakich ja cię chorób wyleczyłem...  

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
11 grudnia: Damazego, Waldemara 

12 grudnia: Adelajdy, Aleksandra 
13 grudnia: Łucji, Otylii 

14 grudnia: Izydora, Noemi 

15 grudnia: Celiny, Waleriana 
16 grudnia: Euzebiusza, Zdzisława 

17 grudnia: Łazarza, Floriana 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi. 

Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie 

                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 

 

 

    Renowacja mózgu sposobem na pokonanie strachu?  

Obecne tempo życia, niemożność uniknięcia stresu, praca pod ciągła presją czasu, złe nawyki żywieniowe - wszystko to wpływa  

na stan naszego zdrowia psychicznego. Według ostatnich danych, zaburzenia lękowe są niezwykle częstą przypadłością, z którą  

walczy co najmniej 1 na 10 osób. Nieuzasadnione obawy i lęki są często spowodowane przez nerwowe sytuacje czy traumatyczne 

zdarzenia. Naukowcy z Uniwersytetu Cambrigde dokonali ciekawego odkrycia - opracowali sposób usunięcia objawów lęku  

z mózgu; postanowili przeprowadzić eksperyment na 17 zdrowych osobach, wywołując reakcje lęku poprzez zastosowanie serii 

krótkich wstrząsów prądem. Pozwoliło to badaczom na wykrycie specyficznej aktywności mózgu, która występuje tylko w momen-

cie odczuwania lęku. Nawet po pewnym okresie odpoczynku po przeprowadzeniu badania, okazało się, że w mózgu co jakiś czas 

można było zaobserwować takie częstotliwości aktywności mózgu, jakie pojawiały się podczas reakcji wywołującej lęk. Świadczy 

to zatem o powstaniu w pamięci reakcji lęku na sytuacje nie tylko stresujące, ale w jakikolwiek je przypominające. Następnie,  

naukowcy zmienili bodziec na taki, który powodował pozytywne reakcje w mózgu - odtworzenie kojącej muzyki. Odpowiednie  

dobranie bodźca (tutaj: muzyki) do sytuacji i wystarczające długie go stosowanie pomogło zmienić 

reakcję lęku w sytuacji stresowej na reakcję spokojną mózgu. Wszystko powyższe odbyło  

się w laboratoriach w ścisłych warunkach. Jakie zastosowanie ma to dla nas, w realnym życiu?  

Aby unikać ciągłego stresu, kilka razy w ciągu dnia trzeba wystawić się na taki „pozytywny bodziec”  

i dostosować go do rutyny dnia. W skrócie - małe przyjemności mają większe znaczenie, niż może 

się wydawać. Możliwe, że technika ta okaże się prawdziwym sukcesem i być może zredukuje  

ten najzwyklejszy, codzienny stres, ale także pomoże leczyć osoby z poważnymi zaburzeniami,  

jak lęki żołnierzy wracających z wojen - którzy w samych Stanach Zjednoczonych popełniają średnio 

22 samobójstwa dziennie. 

Wszystkich z Państwa wracających do kraju na Święta informujemy w jaki sposób najlepiej będzie pojawić  

się na odjazdach: nawet gdyby zauważyli Państwo autokary stojące bezpośrednio na Placu de la Concorde, zalecamy  

udanie się w standardowe miejsce odjazdów - ulicę Cours la Reine - gdzie pracownicy biura będą informować  

każdego pasażera o numerze autokaru do którego powinien wsiąść oraz gdzie ów autokar się znajduje.  

Zachęcamy również pojawić się wcześniej, aby uniknąć korków i ryzyka spóźnienia się na odjazd. 



 

Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 

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 

Blacharz/Lakiernik samochodowy – Alpy francuskie  

Naprawa i konserwacja elementów nadwozia, naprawa lub wymiana po kolizyjnych elementów blacharki  

samochodowej, przygotowywanie powierzchni do lakierowania i lakierowanie. OCZEKIWANIA: Posiadanie  

kierunkowego certyfikatu/świadectwa ukończenia szkoły/kursu/szkolenia, doświadczenie na podobnym stanowisku  

pracy min. 3 lata, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość języka francuskiego lub angielskiego. 

Elektryk budowlany - Alpy francuskie  

Montaż i przyłączanie rozdzielni elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych, montaż sieci kablowych.  

OCZEKIWANIA : 4-letnie doświadczenie przy budowie dużych obiektów typu: hotel, samodzielne i rzetelne wykony-

wanie powierzonych zadań na budowie, umiejętność czytania rysunków technicznych, znajomość języka francuskiego. 

Kontakt: 504734983  

Piekarz 
Przygotowanie ciasta do pieczenia oraz wypiek francuskiego pieczywa i ciasta. OCZEKIWANIA: Min. 3 lata  

doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, komunikatywna znajomość języka francuskiego lub angielskiego, 

dyspozycyjność do wyjazdu.  

Kontakt: 666826905  

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 


