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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

06.01.2019
Ogłoszenia ukazują się w niedzielę o 9:30.
Koszt ogłoszenia 4,00 € za 2 tyg.
(max. 25 wyrazów, ogłoszenie należy
dostarczyć do piątku do 18. godz.)
Każdy następny tydzień 2€.

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
„O Polsko, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś niewolnicą cudzą”
Arnulfstr. 102, 12105 Berlin, Bus 170, 246, Haltestelle Domnauerstr.
Język ESPERANTO i pięć innych języków: -angla, -franca, -germana, -pola, -rusa.
Podręcznik zawiera słownik z zasobem 3000 słów w tych językach, koszt 20.00 Euro. Kaucja 300,00 Euro.
Po zaliczeniu absolutnie wszystkich zajęć i po złożeniu egzaminu przed neutralnym pedagogiem – kaucję zwraca się.
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia tylko listownie ze swoimi danymi: imię, nazwisko, płeć, wiek, znajomość języków.
Adalberto Wojciech Soczówka, Postfach 424 022, DE- 12082 Berlin, tel.:030/706 17 23
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.: 0049 151 22774003 (po niemiecku), 004915129448278 (po polsku), e-mail:
beata.oszs2@gmail.com
Szukamy 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
Dom przy szlaku wielkich jezior (235m2, 10 pokoi,1994r.) Polska-Barciany k. Ketrzyna ul. Kościelna 3, 118.000€ Tel. 0493025796673
lub 048605539618 lub 0177 270 72 04
Poszukujemy do pracy w Berlinie oraz okolicach osoby: z uprawnieniami na wózki widłowe, na produkcje, elektryków budowlanych,
spawaczy, do magazynu (komisjonerów). Tel. 015119544582 od 8.00 do 16.00
Praca przy sprzątaniu (umowę, minijob, Gewerbe) Tel. 015256414966
Encyklopedia Zwykłego Człowieka. 1/2 strony samemu do napisania + zdjęcie. Opłata 55 Euro, 1 egzemplarz bezpłatny.
Adalberto Wojciech Soczówka, Postfach 424 022, DE- 12082 Berlin, tel.:030/706 17 23
Usługi transportowe busem, pomoc przy załadunku i rozładunku. Proszę dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Tel. 0048 536 939297,
możliwość wystawienia rachunku, ceny do uzgodnienia.
„UTOPIO” kandydujemy do EP/PE, potrzebujemy 2000 podpisów, szukamy pomagierów. Adalberto Wojciech Soczówka, Postfach 424
022, DE- 12082 Berlin, tel.:030/706 17 23
Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, 5 tomów. Pod redakcją Kazimierza Dopierały.
Oficyna Wydawnicza Kucharski za 150 Euro.
Adalberto Wojciech Soczówka, Postfach 424 022, DE- 12082 Berlin, tel.:030/706 17 23
Wynajmę pokój dla dwóch Panów od 15 grudnia na długi czas. Mieszkanie czyste, zadbane. Tel. 015215388159
Wynajmę mieszkanie dla 2 lub 3 osób. Ulica Seumestrasse 12, dobre połączenie i lokalizacja. Tel. +48 888 207 171
Do rencistów którzy mają zamiar wrócić do Polski. W willi nad morzem w Ustce apartament do wynajęcia. Tel. 03371 698 0001 lub
0048 518 124 570
14943 Luckenwalde, domek po remoncie z wyposażoną kuchnią, łazienką + 2 duże pokoje. Bliskość dworca kolejowego, połączenie
autostradą. Do Berlina 30 min. 03371 698 0001 lub 0048 518 124 570
14943 Luckenwalde, 30 min do Berlina, mieszkanie do wynajęcia, pok, kuchnia umeblowana, łazienka, parter. Bliskość dworca
kolejowego i autostrada. Tel. 03371 698 0001 lub 0048 518 124 570
Mam mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią na Weddingu. Ubahn Seestr. Tel. 015175604600
Duża kawalerka (ok 50m²), osobna wnęka sypialniana, jakby 1,5 pokoju, kuchnia, łazienka, balkon. Dobry punkt Alt-Mariendorf do
wynajęcia od zaraz. Tel. 0176 767 393 88
Wolne miejsce dla 1 Pana na współlokatora y drugim Panem do wynajęcia. Mieszkanie 2 pokojowe, w pełni urządzone, (TV, internet w
pokoju. Bez meldunku (250e). Proszę dzwonić w godz. 14-18. Tel. 004915210648277.

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.

Rachunek wypiszę. Tel. +49 15213289497
Szukam ludzi do rozwożenia paczek na terenie Berlina. Praca od poniedziałku do piątku. Niemiecka umowa o pracę. Zarobki 1700e na
rękę. Praca stała . 0 15218166467.
Szukam 2-pokojowego mieszkania w Berlinie. Tel. 01634559671
Solidnie wykonuję remont mieszkań w zakresie: malowanie, tapetowanie, regipsy, panele podłogowe, itp. Tel. +491784001568
Szukam pracy na sprzątania w piątek 5-6 godz. Jestem osoba uczciwą, bez nałogów. Tel. 015215388159
Mężczyzna przyjmnie kobietę do wspólnego zamieszkania, prowadzenie gospodarstwa domowego. Terminy lekarskie i inne.
Tel. 01794726851
Pani z 10 letnim doświadczeniem zaopiekuje się starszą osobą. Tel. 740 70 909
Wynajmę na okres świąt mieszkanie od 20.12.18 do 2 stycznia 60m², dwa pokoje przy Kurfurstendamm na wysokości Adenauerplatz.
Tel. 0160 96969990
Przyjmę na pokój Panią lub studenta najchętniej, która na weekendy jeździ do Polski przy Kudamie. Tel 0160 4111 999Frauen
Frauenärztin sucht MFA (Deutsch sprechend) für Donnerstag nachmittags in Berlin-Tempelhof ab Januar/Februar 2019. Bitte melden
unter 030-706 1455 (Praxis) oder ersatzweise. Pat.- Handy: 0157-37 97 21 81
Przyjmę do pokoju Pana uczciwego bez nałogów alkoholowych, dzielnica Wedding. Tel. 01798537347
Szukam pracy. Tynki gipsowe, szpachlowanie, gładź, remonty mieszkań, prace murarskie, posiadam Gewerbe. Od zaraz.
Tel. 015773448424.
Pokój do wynajęcia od lutego 350 Euro. Miejscowość Schoneberg, okolice Nollendorfplatz, 10787 Berlin. Tel. 015217990329
Pokój samodzielny dla kobiety lub 2 kobiet w mieszkaniu jednej kobiety koło Ubahnu Osloerstr. Od stycznia 2019. Tel. 0152 10194216
Szukam ludzi do rozwożenia paczek. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Stała praca.
Tel. 0152 181 66 467
Od miesiąca Lutego 2019 wynajmę dwa pokoje na dzielnicy Steglitz dwóm niepalącym spokojnym Paniom. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt pod numerem: 015225243039
Szukam pomocy do sprzątania ok. 4 godz. co 2 tygodnie. Praca w Dahlem. Tel. 0176 309336
Pokój do wynajęcia od zaraz. Tel. 017 83626444
Poszukuję podwykonawców w zakresie: cyklinowania, układania parkietu oraz deski podłogowej. Stałe zlecenia na terenie Berlina od
zaraz. Tel. 0049 17684902772
Pokój do wynajęcia pokój parze lub kobiecie, bez nałogów, dzielnica Reinickendorf, stacja Ubahn Kurtschumacher Platz,
Scharnweberstr. Więcej informacji pod numerem tel. +49157 31813889
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Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydrukowania ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia indywidualne podlegają specjalnej wycenie.

