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SŁUCHAWKA E X P R E S S
Nasza oferta specjalna
Grzeczność, profesjonalizm i pozytywne myślenie,
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

www.janosik.fr.
W tym tygodniu obchodzimy imieniny:
14 maja: Bonifacego, Macieja, Dobiesława
15 maja: Zofii, Nadziei, Izydora
16 maja: Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
17 maja: Sławomira, Weroniki, Brunona
18 maja: Eryka, Feliksa, Jana
19 maja: Celestyna, Piotra, Iwa
20 maja: Bazylego, Bernardyna, Aleksandry

Wszystkim solenizantom
oraz spełnienia najskrytszych
marzeń życzy redakcja gazety.

Poszukujemy garażu do dokonywania drobnych prac
serwisowych pojazdów i autokarów.
Oferty prosimy zgłaszać w biurze Janosik.
janosikparis@gmail.com
Tel. 01 40 20 00 80

Humor tygodnia:
Przychodzi nauczyciel do lekarza:
- Panie doktorze, co mi dolega? Wchodzę do klasy, zaczynam
sprawdzać obecność i zasypiam.
- Myślę - odpowiada lekarz - że to od liczenia baranów...
——
Wywiad z najskuteczniejszym domokrążnym sprzedawcą
systemów antywłamaniowych:
- Na czym polega sekret pańskiego sukcesu?
- Nic wielkiego, jak nie zastaję nikogo w domu, zostawiam
ulotkę na stole w kuchni.

„Czego żałują umierający ludzie”
Bronnie Ware, pielęgniarka ktora zajmowała się ludzmi w ostatnich tygodniach ich zycia, przez lata nie tylko wykonywała swoje zadania,
ale takze przywiązywała się do swoich pacjentow, często z nimi rozmawiając - jej praca polegała na doglądaniu kazdej potrzeby chorego,
będąc w gotowosci niemal non-stop. Stąd, jak przyznaje, wykształcała ze swoimi pacjentami więz, ktora pozwoliła im na otwarcie się przed
nią. Ware opisuje 5 rzeczy, ktorych w obliczu smierci ludzie załują do rozpaczy- załowali ich niemal wszyscy jej pacjenci oraz w bardzo
podobny sposob. Oczywiscie, załowali tez innych spraw, jednak Ware najczęsciej słyszała:
1. Żałuję, że żyłem życiem tak, jak chcieli tego ode mnie inni, a nie miałem odwagi przeżyć go po swojemu.
2. Żałuję, że tak dużo pracowałem - [ten zal szczegolnie często i mocno wyrazali męzczyzni].
3. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć [można pomyśleć, że ludzie wstrzymywali się od wyrażanie złych emocji, starając
się „zachowac dobrze” czy nikogo nie urazic, podczas gdy najbardziej załowali unikania pozytywow i ciepłych słow - ponownie,
zal ten był szczegolnie mocny wsrod męzczyzn].
4. Żałuję, że nie kontaktowałem się z moimi przyjaciółmi.
5. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być bardziej szczęśliwy [Ware uważa, że ten punkt każdy powinien zrozumieć na swój sposób ].
„Czytacie Panstwo o tym dlatego, ze odbyłem rozmowę z człowiekiem, ktorego do tej pory nie znałem. Przyznaje on, po kilku
latach codziennego bolu fizycznego i ogolnego zrezygnowania, ze znalazł powod do dalszego zycia. Mimo ze osoby z jego otoczenia
twierdziły, ze zycie jest/moze byc piękne, on dostrzegł to dopiero niedawno, a - jak na złosc - kiedy nareszcie ma „cos”, przeraza go mozliwosc utraty tego „czegos””. Pielęgniarka Ware przytacza angielskie powiedzenie, ze „na koniec dnia [czyt. kiedy drobne, codzienne rzeczy
odchodzą na bok], wszystko sprowadza się do miłości i strachu” . Parafrazując dalej za nią: nasz
swiat odsuwa myslenie o smierci, stąd nie ciązy nad nami widmo konca i pozwalamy sobie
myslec - jeszcze mam czas, np. zeby powiedziec kobiecie ze jest piękna, ze jest stworzona do
przytulenia zaraz po przebudzeniu. A swiat taki jest i często to on nie pozwala lub nie daje
czasu na uniknięcie zalow, i to w tym momencie człowiek powinien postawic się strachowi,
kosztem czegos wybrac to co jest dla niego szczerze wazne - zeby na starosc nie załowac tych
5 rzeczy.”

JANOSIK: 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.

Pracownik odlewni aluminium
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Wymagania:
-mile widziane doświadczenie w pracy
na odlewni
-dobra kondycja fizyczna
-komunikatywna znajomość
j.angielskiego lub j. francuskiego
Tel.12 341 17 03

Praca w zamku. Sprzątanie pokoi
dla gości oraz części mieszkalnej
właścicieli i zajmowanie
się dzieckiem po powrocie
ze szkoły. Praca z mieszkaniem.
Tel. 0616084283

Malarz—piaskarz
Wymagane:
– Doświadczenie minimum 2 lata
– Duże doświadczenie w malowaniu natryskowym, proszkowym i na grubość
– Umiejętność malowania na grubość
– Znajomość zagadnień związanych z
powłokami i ochroną przed korozją
– Mile widziana znajomość j. francuskiego
Tel. 0048 519 731 822
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MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :
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 DLA KOBIET)
3 rue Rampal,
(kod: 9172), 75019 Paris,
Metro: Belleville.

Pokój do wynajęcia dla dwóch osób lub miejsce w
pokoju dwuosobowym; kuchnia,
WC, internet do dyspozycji.
Linia metra 13.
Tel. 07 61 25 10 36
Szkoła Polska QUO VADIS,
przy Parafii Miłosierdzia Bożego
otwiera zapisy na nowy rok szkolny
2017/2018. Szkoła, oprócz zajęć
z
języka
polskiego,
historii
i katechezy, ma program wzbogacony o zajęcia, które przybliżają
dzieciom i młodzieży kulturę polską, m.in. teatr, zajęcia plastyczne
czy muzyczne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 06 19 32 69 91, jak
również na naszym Facebooku
(szkolapolska.quovadis.paryz).
Serdecznie zapraszamy !

Wszelaka pomoc prawna
w administracji
francuskiej
(RSA, CAF, Assurance
Maladie, CNAV,
otwieranie firm i inne).
Kontakt:
Edyta - 06 22 72 26 68
edyta-anne@hotmail.fr
SKLEP POLSKI
CHEZ AGATHA
EPICERIE POLONAISE
9 Bis Rue Saint Elaive, 95120
Ermont
Pn. - Sb.: 9.00-20.00
Niedziela: 9.00-14.00
Facebook:
SklepPolskiChezAgatha
Tel. 09 86 65 11 71
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY
DO DOMU!

AL ANON ALATEEN
Al.-Anon jest wspólnotą ludzi,
na życie których wpływa picie
alkoholu. Krewni i przyjaciele
mogą wiele uczynić, aby pomóc
zarówno sobie jak i uzależnionym.
Spotkania odbywają się w każdy
wtorek o godz. 20 w salce obok
kościoła polskiego NMP w Paryżu.
metro Concorde.
Anonimowość jest podstawą
działania Al.-Anon.
Czekamy na Ciebie!!
Tel: 06 67 30 89 95
Renomowana i legalnie
działająca firma prowadzi
transport na lotniska.
Biuro Janosik poleca.

Poszukuję studio min. 30m lub mieszkania
do wynajęcia dla pary.
Max. 700€.
Tel. 0623433919
MERCEDES SPLINTER (wysoki)

Usługi Transportowe,
Dowóz materiału na budowy
Wywóz gruzu, Przeprowadzki
Pełen zakres usług
elektrycznych i hydraulicznych
Wynajem kompletu
spawalniczego do hydrauliki - szalimo
Polskie okna na wymiar
(drewniane, PVC, aluminium)
Tel. 06 68 47 52 33

Polska Oberża: 01 64 93 85 42
2 Grand Rue
91490 Oncy-sur-Ecole
Polskie jedzenie i nie tylko.
Przewóz paczek z/do Polski: 07 83 07 12 77

Wynajmę mieszkanie F3. Umeblowane.
W centrum Chantilly (60) piąta zona, RER D
Tel. 06 95 31 22 20

Nauka języka francuskiego
oraz tłumaczenia
Małgorzata Ziaja
01 48 60 69 30 / 07 82 15 98 22
23 bld de l’Hotel de Ville
93290 Tremblay-en-France

UWAGA! Nowość w Moulin Tour Paris
Poza wynajmem autokarów oraz busów,
organizowaniem wycieczek szkolnych
i pielgrzymek, wprowadzamy nowość dowóz na odjazdy i odbiór z przyjazdów
autokarów Sindbad-Eurobus. Tel: 07 83 07 12 77
Po więcej informacji zapraszamy do biura Janosik.
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Polskie programy bez umowy,
TVP1, TVP2, TVN, TVN7,
Polsat, sportowe oraz inne.
Ustawianie anten, dekoderów,
naprawa pilotów TNT oraz WiFi.
Tel. 06 68 86 86 78

