www.facebook.com/SindbadJanosik/
05.02.2017

S.A.R.L JANOSIK 2 rue de Mondovi 75001 Paris; tel. 01 44 69 30 80; 01 40 20 00 80; e-mail: janosikparis@gmail.com

PARYSKI

Numer
301

SŁUCHAWKA E X P R E S S
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
6 lutego: Dorota, Tytus
7 lutego: Romuald, Ryszard
8 lutego: Jan, Piotr
9 lutego: Cyryl, Apolonia
10 lutego: Jacek, Scholastyka
11 lutego: Bernadeta, Maria
12 lutego: Benedykt, Ludwik

Suchar tygodnia

Wszystkim solenizantom
oraz spełnienia najskrytszych
marzeń życzy redakcja gazety.

Żona do męża:
- Ubóstwiam cię!
- Mówi się zubażam.

Rak szyjki macicy
W tym tygodniu poruszamy temat poważny. Każdego roku na świecie na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet.
W Europie, co 18 minut z jego powodu umiera jedna. Co roku około 3 500 Polek słyszy diagnozę – nowotwór, a połowa z nich
nigdy nie wyzdrowieje, ponieważ zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Oznacza to, że z 10-ciu kobiet, u których codziennie wykrywa
się w Polsce raka szyjki macicy, 5 umiera. Część z nich nie zdążyła po prostu wykonać badania. Jak temu zaradzić? Przebadać się:
cytologia jest badaniem pozwalającym na wykrycie raka szyjki macicy w początkowym stadium. Polega ono na mikroskopowej
ocenie komórek pobranych specjalną szczoteczką z narządu. Dzięki niej można zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości,
a wczesne zmiany - całkowicie wyleczyć. Badanie cytologiczne nie zapobiega nowotworowi, pomaga natomiast w identyfikacji
wczesnych oznak choroby. Z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy mogą skorzystać kobiety w wieku 25-59, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach NFZ
w ciągu ostatnich 3 lat. Doświadczenia krajów zachodnich, w tym Francji, pokazują że profilaktyki w zapobieganiu rakowi szyjki
macicy nie można przecenić – w ciągu ostatnich 5 lat liczba śmierci pacjentek z powodu tego nowotworu zmalała o blisko 20%
- znaczy to że jedna mama, jedna babcia lub jedna córka z pięciu wspomnianych
wcześniej kobiet, które normalnie uległyby chorobie, może cieszyć się z rodziny,
a rodzina z niej. W porównaniu do leczenia, badania profilaktyczne niosą niemal zerowe
koszty i są wielokrotnie bardziej skuteczne. Dlatego: ojcowie, mężowie, synowie
– zadbajcie o kobiety w swoim życiu i wyślijcie je na badania, jeśli jeszcze same o siebie
nie zadbały!
Winietki dla pojazdów poruszających się po Paryżu
Przypominamy, że władze Paryża wprowadziły obowiązek posiadania certyfikatu (certificat d’air) który
określa emisję spalin pojazdu poruszającego się w obrębie granic miasta - o certyfikat taki, w postaci
naklejki, powinien ubiegać się każdy kto posiada pojazd jedno– czy dwuśladowy zarejestrowany
we Francji. Zgłoszenie odbywa się przez internet i trwa maksymalnie 10 minut; zainteresowanych
zapraszamy po więcej informacji, bądź asystę w zgłoszeniu pojazdu, do biura Janosik przy ulicy Mondovi.
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:

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

Pon - Pt:
9:00 - 18:00
Sob:
9:00 - 16:00
Ndz:
9:00 - 14:00

www.janosik.fr.
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.

PRACA :
Poszukiwane osoby do pracy, z doświadczeniem w zawodach
oraz z podstawową znajomością języka francuskiego. Praca w Paryżu lub Alpach.
W większości ofert prawo jazdy kategorii B mile widziane.
Monter płyt kartonowo-gipsowych
Dekarz
Monter wind
Kelner/kelnerka
Telefon: +48 12 341 14 00
Wykrawacz drobiu
Monter wentylacji
Hydraulik
Płytkarz
Telefon: +48 12 290 22 44
Spawacz 131 (aluminium)
Frezer CNC
Telefon: 789405802
Rzeźnik
Telefon: +48 506 118 776

Renomowana i legalnie działająca
firma prowadzi transfery na lotniska.
Biuro Janosik poleca.

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE :
MERCEDES SPLINTER (wysoki)
Usługi Transportowe
Dowóz materiału na budowy
Wywóz gruzu
Przeprowadzki
Usługi elektryczne—pełen zakres
Usługi hydrauliczne—pełen zakres
Wynajem kompletu spawalniczego
do hydrauliki—szalimo
Polskie okna na wymiar (drewniane,
PVC, aluminium)
Tel. 06 68 47 52

Wszelaka pomoc prawna
w administracji francuskiej
(RSA, CAF, CNAV,
ASSURANCE MALADIE,
otwieranie firm i inne).
Kontakt:
Edyta - 06.22.72.26.68
edyta-anne@hotmail.fr

Przyjmę do studia 34m kwadr.
na 1 piętrze z dużym balkonem
mężczyznę pracującego
i bez nałogów: 250 euro
Tel. 06 13 91 50 15

Więcej plansz Sudoku na: mojesudoku.pl
Ménage et repassage soin des
enfants et des personnes âgées.
E-mail: edithhh92@gmail.com
Tel. 06 59 75 32 71
_________________________
Wynajmę studio 20 m.
kwadratowych dla małżeństwa
lub dwóch dziewczyn.
Alfortville obok dworca RER
B.
Cena: 600 euro.
Tel.1: 06 17 24 91 63
Tel.2: 06 29 91 39 22

Przewóz Tadzik Bus oferuje:
Przewóz osób i zwierząt, domowe wyroby, polskie
produkty, przeprowadzki, transport motocykli
i quadów. Zamówienia specjalne:
spożywcze, budowlane, motoryzacyjne i inne.
Wyjazdy z Paryża co sobotę godzina 20:00.
Wyjazdy z Polski co czwartek o godzinie 10:00.
Telefon: 0033 69 577 16 55
0033 78 1945 966
0048 500 89 14 22

Miejsce na Twoje
ogłoszenie!

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. Telefon: 07 83 07 12 77
Redakcja gazetki nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

