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Humor tygodnia 

- Jak pan może puszczać psa bez kagańca?! 

- Ale wie pan, mnie go żal. Chory jest biedaczek, niedługo 

umrze, niech się chociaż nacieszy. 

- A na co choruje? 

- Na wściekliznę. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
31 lipca: Ignacy, Helena 

01 sierpnia: Justyn, Akcjusz 

02 sierpnia: Karina, Gustaw 

03 sierpnia: Lidia, Augustyn 

04 sierpnia: Dominik, Protazy 

05 sierpnia: Oswald, Maria 
06 sierpnia: Jakub, Sława 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 

 

 
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 

PARYSKI   

   EXPRESS 

Zapraszamy do biura  
Janosik-Sindbad. 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
także na stronie  

www.janosik.fr 
 

  ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

  „Pewnie, że przyjechaliśmy – na następne Dni Młodzieży może nie być czasu i nie będziemy już młodzi” – żartują uczestnicy Światowych Dni 

Młodzieży, których hasłem przewodnim jest „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Dla milionów młodych 

osób z całego globu była to szansa na spotkanie z głową Kościoła i wspólną modlitwę. Papież Franciszek do Polski przybył w środę rano, po czym 

bezpośrednio udał się na Wawel, następnie spotkał się z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą i wygłosił krótkie przemówienie do wiernych. W 

czwartek papież udał się do Klasztoru na Jasnej Górze i odprawił mszę celebrującą 1050 rocznicę przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa, po czym 

otrzymał od prezydenta Dudy klucze do miasta Krakowa. W piątek papież udał się do Auschwitz, gdzie samotnie przekroczył bramy oraz spotkał 

się z 15 osobami, które ocalały z obozu, a następnie, już w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym gdzie leczy się setki tysięcy najmłodszych, Fran-

ciszek odwiedził chore dzieci. Na koniec dnia, młodzi odbyli Drogę Krzyżową na Błoniach, gdzie wspólnie z papieżem modlili się m.in. o pokój na 

świecie oraz wysłuchali jego orędzia. „Tę Drogę Krzyżową zapamiętam na długo” – relacjonuje jedna z uczestniczek. W sobotę papież modlił się 

w Sanktuarium w Łagiewnikach nad grobem św. Faustyny, a w południe spotkał się na obiedzie z młodzieżą z całego świata: z dziewczynką i 

chłopcem z każdego kontynentu. W niedziele nastąpi ogłoszenie miejsca i roku następnych Światowych Dni Młodzieży, a setki tysięcy młodych 

ludzi pożegna głowę Kościoła przed Jego powrotem do Watykanu. Serię spotkań papieża z młodymi zapoczątkował św. Jan Paweł II: ŚDM      

odbywały się na kontynentach obu Ameryk, Australii i Oceanii oraz Europy (w tym również w Paryżu 20 lat temu). 

            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 : 

Travaux batiment 

Enduit, peinture, maçonnerie, carrelage, plomberie, 

électricité. Appelez-nous  07 60 09 76 96 pour toutes 

les questions. 

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 

Poszukujemy mieszkania do wynajęcia 

Firma szuka niewielkiego mieszkania do wyna-

jęcia w centrum Paryża (75001). Internet, kana-

lizacja, prąd, umeblowane lub nie, w dobrym 

stanie. Na dłuższy okres.  

Telefon: 06 22 83 58 24 

 

MARGOT 
Polsko-francuski salon usług  

kosmetyczno-fryzjerskich. 

 

RENATA, fryzjerka: strzyżenie damsko

-męskie, modelowanie, baleyage, pa-

semka, fryzury okolicznościowe, kolory-

zacja, keratynowe prostowanie włosów. 

Tel. 06 83 60 47 93 

 

EDYTA, kosmetyczka: kosmetyka twa-

rzy, pielęgnacja dłoni i stóp, przedłuża-

nie paznokci, masaż ciała, depilacja  

ciała, makijaże, opalanie UV.  

Tel. 06 16 86 31 57 

 

59 avenue du Capitaine Glarner 

93400 Saint-Ouen 

Otwarte od wtorku do soboty 

10h00-19h00 

 

Mieszkanie wakacyjne 
Do wynajęcia mieszkanie na wakacje. 

Hiszpania, w pięknej okolicy nad mo-

rzem, wszystko na miejscu.  

Costa Blanca, w pobliżu Alicante.  

Telefon: 06 44 99 40 24 

Przejazdy na lotnisko 
Oferujemy przejazdy 8-osobowym busem na  

lotniska Beauvais, Orly  

i CDG. Odbiór z dowolnego miejsca w Paryżu lub 

najbliższych okolicach. Dowóz na jedno z trzech 

podparyskich lotnisk. Minimalna liczba osób: 4. 

Cena: 25 euro/os. Tel. 07 83 07 12 77 

Zatrudnię elektronika do warsztatu 

Szukam elektronika samochodowego do pracy we Francji. 

Warunki: duży warsztat wyekwipowany, dwa podnośniki, 

programatory, sprzęty diagnostyczne, lutownice itd. Mieszka-

nie i samochód służbowy. Zarobki interesujące. Więcej infor-

macji udzielę z przyjemnością w rozmowie telefonicznej: 06 

58 15 38 60. Potrzebny hydraulik 
Poszukuję hydraulika do remontu domu we Francji, Champigny. 

Wszelkie pytania proszę kierować pod numerem telefonu  

06 60 63 44 44.  

Informatyk poszukiwany 

Poszukuję osoby z umiejętnościami z zakresu IT na poziomie 2 

tech, wymagana znajomość języka angielskiego, praca na terenie 

Paryża bądź okolic. Praca od zaraz. CV (oraz jakiekolwiek pyta-

nia) proszę przesyłać na adres email: wax7983@gmail.com. 

Zatrudnimy frezera 

Francuska firma zatrudniająca siedmiu pracowników, znajdu-

jąca się w Bugue w Dordogne, poszukuje doświadczonego 

frezera. Wymagane doświadczenie w pracy na frezarce kon-

wencjonalnej i numerycznej CNC oraz poziom kwalifikacji 

P3. Praca polega na obróbce prototypów i produkcji małych 

serii. Zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony. Kontakt w 

języku francuskim z panem Verdier.  

E-mail: sarlverdier@wanadoo.fr. 

Mieszkanie do wynajęcia 

Wynajmę mieszkanie M-3 lub 

przyjmę jednego lokatora. 

Tel. 06 95 31 22 20 

Do segregacji palet 
Firma PGS-ORTH w Wasselonne (67310) poszukuje 2-3 osób do 

segregacji i reperacji palet. Praca 35h/tyg. Oferta skierowana jest 

do osób mieszkających w Alzacji, ponieważ firma nie zajmuje się 

szukaniem mieszkań. Osoby zmotywowane proszę o kontakt w 

celu omówienia szczegółów pod nr tel.: 06 13 97 84 12. 

mailto:sarlverdier@wanadoo.fr

