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SŁUCHAWKA E X P R E S S
Wszystkim solenizantom
spełnienia najskrytszych marzeń
życzy redakcja gazety!

Suchar tygodnia

W tym tygodniu imieniny obchodzą:
9 styczeń: Marcelina, Marcjanna
10 styczeń: Jan, Wilhelm
11 styczeń: Honorata, Matylda
12 styczeń: Arkadiusz, Benedykt
13 styczeń: Bogumiła, Weronika
14 styczeń: Feliks, Nina
15 styczeń: Izydor, Paweł

Profesor filologii polskiej na wykładzie:
- Jak Państwo wiecie w językach słowiańskich istnieje nie tylko pojedyncze
zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie
jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia
jako zaprzeczenia. Na to student z ostatniej ławki:
- Dobra, dobra.

Trzy ciekawostki naukowe z 2016 roku.
W tym numerze przedstawiamy trzy ciekawostki ze świata nauki, które może praktycznego wymiaru nie mają,
ale wspomnienia warte są:
Druga Ziemia
Proxmia B to planeta, której istnienie ogłoszono w sierpniu. Jest ona tak umiejscowiona w swoim układzie gwiezdnym,
że występuje tam bardzo wysokie prawdopodobieństwo występowania wody. Możliwe, że nawet ma własną
atmosferę. A to oznacza, że może istnieć inne miejsce, gdzie ludzkość mogłaby podążyć szukając życia i ... miejsca do życia. Jedyny
kłopot to odległość od Ziemi.
We wnętrzu Ziemi wciąż przemieszcza się gigantyczny metalowy wąż
Brzmi to zupełnie jak ziszczenie nordyckich mitów o Jörmungandrze. Olbrzymi gad miał być w stanie
opasać całą Ziemię i przy tym złapać koniec swojego ogona. W tym roku wewnątrz płynnego jądra planety
odkryto coś, co naukowcy określili jako rzekę ciekłego żelaza, która okrąża teren pod Alaską i Syberią.
Antarktyka skrywa tysiące meteorytów
Nie tylko znajduje się tam największy kanion, wygląda na to, że pod pokrywą lodową znajdują się tam prawdziwe skarby
dla badaczy. Niedawne badania pokazały, że metaliczni goście z kosmosu, po tym jak zostali ogrzani przez Słońce, wtopili się w lód
i zostali tam na wieki. Z nich będziemy mogli odczytać najdawniejsze losy planetu.
(więcej na Focus.pl)

Tel. 01 40 20 00 80
Moulin Tour Paris
Dojazdy na lotnisko dla grup, wynajem autokarów, wycieczki szkolne,
pielgrzymki, wyjazdy wakacyjne i inne. Atrakcyjne ceny, komfortowe autokary
oraz busy. Zapraszamy na www.Moulintour.Paris! Tel. 07 83 07 12 77
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

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi.
Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie

JANOSIK-KAROLINA: 2 rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80, e-mail: janosikparis@gmail.com
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

PRACA :
Szlifierz stoczniowy - tel. +48 789 405 802
Praca na szlifowaniu spoin szlifierką na sprężone powietrze, czyszczenie i obróbka mechaniczna spoin po spawaniu
- wymagane doświadczenie.
Spawacz TIG - tel. +48 571 445 378; beata.szczesna@ipf.jobs
Spawanie elementów maszyn spożywczych, spawanie metodą TIG, spawanie stali nierdzewnej,
- wymagane doświadczenie.
Frezer CNC - tel. +48 571 445 378; beata.szczesna@ipf.jobs
Ustawianie i programowanie frezarek CNC, produkcja elementów do przemysłu lotniczego ze stali, aluminium, żeliwa
i plastiku, kontrola jakości wykonanych produktów - wymagane doświadczenie.
Brygadzista w stoczni - tel. +48 571 445 378; beata.szczesna@ipf.jobs
Zarządzanie zespołem spawaczy i ślusarzy, realizacja dolnych bloków kadłuba, spawanie MIG/MAG,
- wymagane doświadczenie.

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/
MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :
Mężczyzna lat 42 pozna panią poważnie myślącą o
życiu. Jestem uczciwym, solidnym, pracującym
człowiekiem. Tel. 07 55 16 36 02.

Wszelaka prawna pomoc w administracji
francuskiej (RSA, CAF, CNAV,

ASSURANCE MALADIE,
otwieranie firm i inne). Kontakt:
Edyta - 06.22.72.26.68
edyta-anne@hotmail.fr

Francuzka, lat 40, szuka elastycznego, poważnego
mężczyzny na poziomie do wspólnego spędzania
czasu z perspektywą na dłuższy związek.
Tylko poważne oferty - tel. 06.70.11.49.35.

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.

Mieszkanie do wynajęcia:
Epinay-sur-Seine 40 m2 - 700 euro.
Tel. 06.99.72.09.02
Polski Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
MARGOT
06.16.86.31.57 - Kosmetyczka
06.83.60.47.93 - Fryzjerka

Mężczyzna lat 45 pozna panią około lat 40
do poważnego związku. Tel. 06.05.97.64.55

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

Przyjmę do apartamentu:
oferta dla kobiety pracującej w średnim wieku.
Dostępność od zaraz, w 19 dzielnicy Paryża
z wygodami. Tel. 07.53.18.25.57

Mercedes Splinter (wysoki): usługi transportowe,
dowóz materiałów na budowy, wywóz gruzu,
przeprowadzki, usługi elektryczne - pełny zakres,
usługi hydrauliczne - pełny zakres, wynajem
kompletu spawalniczego do hydrauliki - szalimo,
Polskie okna na wymiar
(drewniane, PVC, aluminiowe).
Telefon kontaktowy: 06.68.47.52.33

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.
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

