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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

31.03.2019
Ogłoszenia ukazują się w niedzielę o 9:30.
Koszt ogłoszenia 4,00 € za 2 tyg.
(max. 25 wyrazów, ogłoszenie należy
dostarczyć do CZWARTKU)
Każdy następny tydzień 2€.

Pobyty wczasowe, lecznicze i rehabilitacyjne.
Nasza bogata oferta zainteresuje każdego, dostępna na stronie: www.podtezniami.pl
Proponujemy Państwu odbiór z Berlina i przewóz prosto do Ciechocinka.
Posiadamy 20-osobowy autokar. Przy pełnym obłożeniu, przewóz będzie bezpłatny.
Kontakt: n.napiorkowska@podtezniami.pl, tel.+48544167074
Tygodniowy pobyt już 23 marca-30 marca, zapraszamy!
„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
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
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
Szukam ludzi do rozwożenia paczek na terenie Berlina. Dobre zarobki Tel. 0 152 181 66 467
Sprzedam dom 104 m² na gruncie 620m² w okolicach Czplinka 10 min do jeziora. Cena 180 tys. złotych. Tel. 0174 1004565 lub
0048 694503634
Szukam pracy jako opiekuna osób starszych z doświadczeniem w Berlinie. Tel. 0048 691209 lub 0048 68391 43-32
Robię włosy, strzyżenie itp. Alt Mariendorf. Szukam pracy: sprzątanie, pomoc domowa, itp. Tel. +4915151210424
Biuro Nieruchomości OPTIMO Al. Niepodległości 53/55 lok. 2017 (II piętro), 10-044 Olsztyn. Tel. 530-313-515 lub 511-505-999,
biuro@optimonieruchomosci.pl, www.optimonieruchomosci.pl. Obsługa sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów, działek, lokali
uzytkowych, itp. Obręb Warmia-Mazury, niebawem nad Zalewem Szczecińskiim.
Proponuję przejazd Berlin-Oleśnica co piątek o godz. 17.00 z Tempelhof, i powrót co niedziela o godz. 17.00 z Wrocławia (Oleśnica).
Tel. +491789031502 lub +48510412452
Wynajmę pokój dla kobiety pracującej. Britz-Süd. Tel. 0152 15355169
Remonty mieszkań, gładzie, tapety, malowanie, gładzie, stolarka okienna i drzwi. Tel. +49, 0152-596-199-93
Przyjmę na mieszkanie panów 2-3 osoby, najlepiej firmę, bez problemów alkoholowych. Mieszkanie urządzone nowocześnie z
internetem w Wi-Fi. Dzielnica Spandau. Tel. 015773670602
Mężczyzna z Berlina poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje pilnie opiekunki na dłuższy czas w wieku 30-45 lat.
Podstawowa znajomość języka niemieckiego mile widziana.
Pytania prosimy kierować pod numery:
Tel. 0178 80 39 702 lub aanista@wp.pl
Przyjmę Panią na wspólny pokój. Tel. 074070909
Des Hamilton Casting, który produkuje filmy dla BBC ogłasza casting na film, który będzie nagrywany w Północnej Irlandi. Poszukuje
polskich chłopców w wieku 10-17 lat, oraz polskich dziewczynek w wieku 3-4 i 14-16 lat. Warunek to mowa polska i miejsce
zamieszkania w Niemczech. Wiecej infoirmacji: www.deshamilton.com. Zgłoszenia ze zdjęciem, wiekiem i nazwiskiem proszę wysyłać
na office@deshamilton.com z dopiskiem BERLIN CASTING.
Przyjmę pracującego Paha na pokój Tel.017622624798
Pokój do wynajęcia dla pracującej osoby Tel.017634270959
Pani uczciwa bez nałogów przyjmie sprzatanie mieszkań biór przedszkola itp. Tel.015215388159
Dwóch mężczyzn na mieszkanie Spandau. Tel. +4915217903198
Pani niepalącej pokój wynjmę Tel.+4915127236522
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.

Szukam pracy do sprzatania Tel 004915124923541
Przyjmę panią na mieszkanie niepalącą. Wyjeżdżającą na weekendy 5min U Leopoldplatz U9 i U6
Tel. 015171724025
Mam na imię Wiktoria poszukuję pracy przy sprzataniu domów oraz mieszkań i proszę o kontakt pod numer
Tel. 157831332328
Szukam pracowników którzy znają rysunek budynków, do regipsów i znają się na planach regipsowych mam na imię Fejro
Tel. 01783754287
Wynajmę samodzielny pokój Moabit 0152-14-98-32-66
Pokój do wynajęcia na Friedrichshain, Ostbanhof. Tylko niepijących. Tel. 017636906731
Szukam pokoju na Wietnau, Wedding Tel. 01577 2144261
Sprzyjająca jazda samochodem .Droga do umorzenia długów. Guenstiges Autofahren. Der weg zur Entschuldung. Mobil. Tel.
015751110903
Starszy pan szuka miłej masażystki do prywatnego mieszkania. Dobre wynagrodzenie Tel. 0303933445
Poszukuję współlokatorów do 1-pok. Mieszkania Charlottenburg Tel.015786243924 po godz. 18.00
Poszukuję współlokatorki na pokój (Schöneberg- Tempelhof). Tel. 015772122168
Wynajmę 2- pokojowe mieszkanie przy Ubahn See str. Tel. 015175604600
MALARZ-SZPACHLARZ z wieloletnim terminem doświadczeniem szuka pracy Tel. 015166407202
Kulturalny Pan nie palący poszukuje samodzielnego pokokju do kwietnia. Najchętniej Spandau lub dzielnice wcześniejszego Berlina
zachodniego. Tel. 01789065165
Pomagam załatwić mieszkania musisz posiadać zarobki z ostatnich 3 miesięcy szefa, meldunek+prowizja za załatwienie.
Tel.+49 15213289497
Szukam pracy przy remontach (szpachlowanie, malowanie ) wykończeniach, dociepleniach. Posiadam wieloletnie doświadczenie
STASZEK Tel. 0152175006551
Szukam tłumacza tłumaczki na polski, oddawanie ogłoszeń, zadania w internecie, komunikacja. 1X w tygodniu, najlepiej Kreuzberg/
Neukölln, Tempelhof-Schöneberg. Prywatnie. Telefon lub sms 0151 2277 4003- proszę długo dzwonić lub E-Mail: rolli2008@yahoo.de
Starszy pan z kotem szuka sprzątaczki do dużego mieszkania w Berlin Mitte. Dobre wynagrodzenie Tel. 0303933445
Wynajmę mieszkania, 2 pokoje, pralka, interner, z prądem. 700 Euro czynsz, 250 Euro kaucja. Dla kobiety, bez meldunku.
Tel. 015211078453 Robert
Przyjmę jedną lub dwie osoby pracująco na stałe w – DE. Koszt 350 Euro + kaucja , o należytej kulturze osobistej , nie palące .
Mieszkanie o bardzo wysokim standardzie z internetem i telewizją polską. Dzielnica Spandau Tel.015124425989
Wykonujemy profesjonalnie prace malarskie czysto, terminowo, dokładnie dla osób prywatnych: gładzić gipsowo, malowanie,
odśnieżanie tynków farbami lateksowymi , akrylowaymi , malowanie natryskowe stolarki (drzwi, okna itd.,) oraz remonty.
Tel. 015773670602
Przyjmę uczciwą panią do wspólnego zamieszkania w jedno pokojowym mieszkaniu Tel.015143527615
Sprzedam rachunki itp. +49015211754760
Szukam 2-3 pokojowe mieszkania , pracujący pan. Tel.015782738808
Przyjeżdżasz do pracy w Berlinie zamieszkaj u mnie Tel. 015224151641
Poszukuje pokoju do wynajęcia z meldunkiem od zaraz w okolicach U6 Seestr. U6 Rehberge U9 Amrumerstr. Kobieta pracująca na
umowe o prace. Tel. 015129448278
Szukam pracy. Malowanie , płytki , regipsy. Tel. 004915217924932 lub Tel. 0048606170321
Do wynajęcia pokój dla 3-osób – Steglitz , pokój dla 2-osób Kreunberg , koszt 300E
Przyjmę na pokój 2 osoby okolice Schöneweide. Tel. 01797659320
Wynajmę pokoje Reinickendorf pokój 25m + balkon na 1osobę ( 300 – do 500 Euro ) dostepne Wi - Fi , wspólna kuchnia i łazienka.
Tel. 01756735686 lub Tel. 01753511077
Wynajmę pokój 2 paniom od 20 kwietnia Wedding – Leopolplatz Tel. 015777954207 lub Tel. 015750235770
Pokoj dla mężczyzny do wynajęcia Kreuzberg, U- Bahn Möckernbrücke Euro = 220, miesięcznie Tel. 0179 397 00 05
Od zaraz przyjmę do pokoju Pana bez nałogów, uczciwego, dzielnica Wedding. Tel. 01798537347

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.

