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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 : 

Assurance Millenium 

Ubezpieczamy wszystko, ceny nie do 

pobicia.  

Zapraszamy do naszej placówki 

mieszczącej się w Epone w 78. 

departamencie. Po kontakcie 

telefonicznym dojeżdżamy do klienta.  

Yoann Chery, tel. 01 30 95 01 90 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, doradztwo, atrakcyjne ceny. 
 

 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

Makijażystka  
Wykonuję profesjonalne makijaże na każdą okazję 

m.in. dzienny, wieczorowy, ślubny,  

do sesji zdjęciowych.  

Niezależnie od tego czy potrzebują Panie  

subtelnego makijażu na dzień czy ekstrawaganckiej 

wersji na wieczór, u mnie znajda Panie  

                dokładnie to czego poszukują.  

              Tel. 0687008129  

             Email: contact@iwonakowal.com  

Przejazd na lotnisko Beauvais 

Oferuję przejazd na lotnisko BVA  

w dn. 17.02.2016 (lot do Krakowa) 

Z placu Concorde: 15 euro/osobę 

Wskazany adres w Paryżu i okolicy:  

20 euro/osobę 

tel. 01 44 69 30 80 

Praca na budowie 

Poszukujemy dwóch osób do pracy na budowie w okolicach Lyonu 

od zaraz. Wymagania: doświadczenie w pracach 

ogólnobudowlanych wykończeniowych: płyty karton gips, 

malowanie, gipsowanie, płytki, dyspozycyjność i dobra organizacja 

pracy, sumienność, brak nałogów. Oferujemy: możliwość 

zakwaterowania z resztą ekipy, miłą i przyjazną atmosferę pracy, 

pracę dla autoentrepreneur (na fakturę) lub zatrudnienie w polskiej 

firmie, dobre wynagrodzenie zależne od zaangażowania i jakości 

pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 07 50 99 51 37 

lub mail: lyonbtp@gmail.com.  

Opiekunka do osoby starszej 
Poszukujemy pani do opieki nad osobą starszą, życzliwej, 

sumiennej i odpowiedzialnej, mieszkającej w pobliżu 

miejscowości Garches (92) i znającej w stopniu 

komunikatywnym język francuski. Wszystkich dodatkowych 

informacji można uzyskać pod nr. tel. 06 48 93 81 59.  

Praca sezonowa dla dwóch osób 

Dam pracę dwóm osobom, najlepiej parze, przy sadzeniu i ścinaniu 

sałaty. Praca w Beauvoir od końca marca do października.  

35 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie: 9,67 euro brutto na 

godzinę. Własny samochód. Telefon: 06 48 01 16 84.  

Monter ociepleń 

Poszukujemy osoby na stanowisko monter ociepleń. Miejsce 

pracy: Chavanod. Opis stanowiska: ocieplanie budynków 

płytami styropianowymi, ustawianie rusztowań, tynkowanie, 

malowanie fasad. Wymagania: doświadczenie, umiejętność 

posługiwania się dokumentacją techniczną, brak 

przeciwwskazań zdrowotnych. Oferty zawierające CV z 

numerem referencyjnym (FR-IZO-2016) i podaniem nazwy 

stanowiska w tytule maila prosimy przesyłać na adres: 

job@job-innovation.com.pl. 

 Stowarzyszenie BOCIEK 

Zaprasza na grupę wsparcia  

dla osób uzależnionych. 

Poniedziałek w godz. 18:30-20:00 

Rue Oberkampf 113 

Metro nr 2: Menilmontant, 

Metro nr 3: Parmentier 

Tel. 06 47 75 19 40 

Istnieje możliwość konsultacji  

z psychologiem 

Tel. 06 71 55 20 95 
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 Gazeta bezpłatna 

SINDBAD-JANOSIK: 2, rue de Mondovi; tel: 01 44 69 30 80 lub 01 40 20 00 80 

Humor tygodnia: 
 

Przychodzi zapłakany Jasio do domu i mówi: 

- Mamo, wszyscy się ze mnie śmieją, że mam dużą szyję! 

- Nie masz dużej szyi, ale wyjrzyj przez komin, czy tata idzie. 

 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
6 marca: Wiktor, Róża  
7 marca: Tomasz, Paweł 

8 marca: Wincenty, Beata 

9 marca: Katarzyna, Franciszka 

10 marca: Makary, Cyprian 

11 marca: Dominik, Benedykt 
12 marca: Grzegorz, Bernard 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 

 

 

Przejazd z Paryża do Polski za jedyne 49 euro! 
*podana cena obowiązuje od poniedziałku do piątku i dotyczy kursów o godz. 12.45 

  Pula biletów ograniczona. 

Nie czekaj! Przyjdź już dziś i skorzystaj z naszej promocji.  

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 
 

We wtorek 8 marca zarówno w Polsce, jak i we Francji, a także w wielu innych krajach świata 

obchodzimy Dzień Kobiet. To coroczne święto ustanowiono w 1910 roku jako wyraz szacunku 

dla ofiar walki o równouprawnienie. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z 

ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia 

Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one 

przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Wersja, jakoby miały one upamiętniać odbywający się rok 

wcześniej nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom 

pracy i śmierć 126 z nich zamkniętych tam przez właściciela, nie znajduje potwierdzenia w 

źródłach.  

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć 

miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W konfe-

rencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do parlamentu fińskiego. 

Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów. W 

Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywa-

no goździki, a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z 

opinią Władysława Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”. W zakładach pra-

cy czy szkołach dzień ten był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano 

paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręczniki, ścierki, mydło, kawę. Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez 

feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. 

                        Tel. 01 40 20 00 80 


