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POLSKI SKLEP I KAWIARNIA
MAŁY KSIĄŻĘ

Lilienthalstr. 6
10965 Berlin

www.polnische-lebensmittel.berlin/ogloszenia-polonijne/

www.maly-ksiaze.de

Tel. 030 6290 8068

11.11.2018
Ogłoszenia ukazują się w niedzielę o 9:30.
Koszt ogłoszenia 3,00 € za 2 tyg.
(max. 25 wyrazów, ogłoszenie należy
dostarczyć do piątku do 18. godz.)
Każdy następny tydzień to tylko 1€

Terapia zespołów bólowych (kręgosłup, mięśnie, stawy,
głowa, choroby zwyrodnieniowe stawów,
zapalenie stawów, reumatyzm, itp.)
Praktyka prywatna, terminy po uzgodnieniu telefonicznym.
www.praxis-vitalplus.de, Tel.: (030) 2353 47 89
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje pilnie opiekunki w wieku 30-45 lat na dłuższy czas. Pytania
prosimy kierować pod numery tel./sms: 0049 151 22774003 (po niemiecku), 0049 160 7569761 (po polsku), e-mail:
martusia77@hotmail.de
Wynajmę pokój dla mężczyzny. Tel. 030 402 17 68
Wynajmę mieszkanie 1 pokojowe z ogrodem po remoncie. Spokojna dzielnica, Berlin-Britz. Dostępny od 15.11. Mieszkanie około
35m2 mieszkalnych i 20m2 użytkowych. Czynsz 800 Euro + NK oraz kaucja zwrotna 1600 Euro. Tylko na okres długoterminowy z
meldunkiem. Najchętniej para lub rodzina. Blisko metra U-7 około 400m. Dzielnica Neunkolln-Britz. Kontakt tel: 00491631800468
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe po remoncie. Spokojna dzielnica, Berlin-Britz. Dostępny od 15.11. Mieszkanie około 35m2
mieszkalnych i 20m2 użytkowych. Czynsz 800 Euro + NK oraz kaucja zwrotna 1600 Euro. Tylko na okres długoterminowy z
meldunkiem. Najchętniej para lub rodzina. Blisko metra U-7 około 400m. Dzielnica Neunkolln-Britz. Kontakt tel: 00491631800468
Wynajmę szeregowiec po remoncie. Dostępny od 15.11. Mieszkanie 3-pokojowe, 2 łazienki oraz weranda i ogród 60m2, około 120 m2
mieszkalno-użytkowych. Czynsz 1500 Euro + NK oraz kaucja zwrotna 3000 Euro. Tylko na okres długoterminowy z meldunkiem oraz
tylko dla rodzin. Blisko metra. Dzielnica Neukolln-Britz. Kontakt tel: 00491631800468
Przyjmę panią na pokój Tel. 030 74070909
Renowacja podług drewnianych. Moja specjalizacja to: cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, renowacja desek po farbie, montaż
listew etc. 15 lat doświadczenia, własne maszyny, wolne Terminy Berlin, Szczecin i okolice. Tel: 0048723087223
Szukam współlokatorki an pokój (uczciwej, niepalącej). Mieszkanie po remoncie (Schoneberg-Tempelhof) niedaleko Victoria Park, UPlatz der Luftbrucke. Tel. 015772122168
Współlokatorkę na wspólny pokój przyjmę. Co tydzień lub co drugi tydzień. Tel. 0048 503 792 308 lub 0048 66 77 27 392
Remonty/Szpachlowanie, Tapetowanie, malowanie, płytki, regips, szlifowanie podłóg. Tel. 0152 18252112
Szukam pokoju do wynajęcia w konkretnej cenie. 015210365569
Przyjmę Pana na pokój Tel. 0176 2262624798
Szukam pracy na stałe, Remonty mieszkań/malowanie, tapety,szpachlowanie, regipsy, płytki.Tel 0048796111193
Szukam pomocy domowej na basis 450€ mini-job Berlin-Dahlem 6godzin/Tydzień. Wymagany j. Niemiecki Tel. 0160 94755765
Szukam panią na Rachunek(Gewerba) lub mini Job do sprzatania praktyk lekarskich w dzielnicy Neukoelln i Koepenick
Tel. 0152 28748886
Przyjmę mężczyznę na pokój, warunki dobre. Tel. 0152 101 66408
Malarz do współpracy. Tel. 0176 34393857
Student na kierunku nauczycielskim (IV rok Uniwersytet Poczdamski) udziela lekcji / korepetycji z niemieckiego i angielskiego.
Posiadam wieloletnie doświadczenie. Tel. 017670660405
Szukam doświadczonego mechanika samochodowego najbardziej mającego doświadczenie w autogazie(też w technice diagnostycznej)
do dużego, niezależnego warsztatu samochodowego w Berlinie. Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony z 3miesiecznym
okresem próbnym. Pomożemy załatwić też zakwaterowanie. Nie wymaga dobra znajomość języka niemieckiego. Tel.030 780959102
Nauczanie języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Kursy Grammatik mit Spaß i Wortschatz. Tel. 0152 1451858
Przyjmę Panią na wspólny pokój. Dzielnica Neukölln. Czynsz 250 Euro. Tel. 0157 89 35 84 97
2 panie przyjmę na pokój po remoncie. Dostęp do internetu. Tel. 01773164889
Szukam pokoju. Co drugi tydzień 4 dni. W pobliżu Hermannplatz. Tel. 017679744659
Szukam pokojówki do małego Hotelu w Berlinie na etat. Tel. 00491723672990
Wynajmę jednopokojowe mieszkanie 30m2 1 piętro na Lichtenbergu, jednej osobie lub parze. Od zaraz. Tel. 017641869392 lub
Polski sklep i kawiarnia Mały Książę nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń oraz błędy w ogłoszeniach. Ogłoszenia dłuższe niż 25 wyrazów będą automatycznie skracane.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydrukowania ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia indywidualne podlegają specjalnej wycenie.

0048726739961 Daria.
Wynajmę komfortowe mieszkanie parze pracującej bądz jednej osobie. Tel. 0048 789 336 562
Odstąpię rachunek. Tel. 015213289497
Pokój, kuchnia, łazienka tylko dla 2-3 pań na stałe albo na zmiany, albo dla pary na Steglitz. Bus 186 Tel. 0048 796698073
Noclegi dla grupy do 4 osób, dzień 15 Euro, tydzień 100 Euro, na dłużej do uzgodnienia. 0049 1796621210
Wynajmę pokój dwóm lub jednej pani bez nałogów. Mieszkanie nad jeziorem ul Halensee 10 Tel. 004915216726681
Poszukuję miła masażystkę dla starszej niemieckiej pary. Łożę do masażu jest. 015776197999
Szukam korepetytora z matematyki po polsku i niemiecku. Klasa podstawowa 4,5 i 6. Tel. 015758533777
Dam pracę, szukam ludzi do rozwożenia paczek w Berlinie. 015218166467
Kobieta lat 47 szuka pracy sprzątanie biur. Tel. 015771084889
Na wspólny duży pokój przyjmę Pana zjeżdżającego na wochenende! W pokoju internet i telewizor. U-Bahn Residenzstrasse. Bez
meldunku. Tel. 015213842778 Proszę dzwonić w godz. 16-19.
Wynajmę pokój 2-3 Osobowy z możliwością meldunku. Osoby pracujące na stałe w Berlinie. Tel. 0048577550441 Sławek
Zatrudnimy opiekunkę do osoby chorej ww domu prywatnym. Praca legalna na 3 zmiany. Wymagany podstawowy język niemiecki. Tel.
0304511646 lub 01725341858
Pokój do wynajęcia dla niepalącej Pani od zaraz. Okolice Kottbusser Tor. Dobry dojazd do wszystkich miejsc Berlina. Więcej na
prywatny: 015783626444. Po godzinie 14.00.
Szukam osoby do sprzątania domów prywatnych i biur. Tel. 015210266993
Wolne 1 miejsce na pokoju 2-osobowym dla mężczyzny pracującego od 15.11.2018 (jest już 1 pracujący Pan – 50 lat). Dzielnica
Reickendorf -róg Klemkestr./Sommerstrasse. Kontakt telefoniczny w godz. 16.00-20.00. lub sms +4915781050805
Wolne miejsce w pokoju dwu osobowym dla Pana niepalącego. W pokoju jest TV, internet, możliwość parkowania pod domem od
osoby 250 Eruo. Tel. 030 49879306 lub 015214063952
Wynajmę pokój na Warschauerstr. Bardzo dobre polączenie S, U, T, Bus. Tel. 015778689823 lub +48535595672
Remonty, szpachlowanie, tapetowanie, malowanie, płytki, regipsy, ścianki działowe. Montaż okien. Tel. 01776369500
Szukam pokoju do wynajęcia w konkretnej cenie. Tel. 015215174789

Polski sklep i kawiarnia Mały Książę nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń oraz błędy w ogłoszeniach. Ogłoszenia dłuższe niż 25 wyrazów będą automatycznie skracane.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydrukowania ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia indywidualne podlegają specjalnej wycenie.

