POLSKI SKLEP I KAWIARNIA
MAŁY KSIĄŻĘ
www.polnische-lebensmittel.berlin/ogloszenia-polonijne/

Lilienthalstr. 6
10965 Berlin
Tel. 030 6290 8068
www.maly-ksiaze.de

23.08.2020
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€.

KW TRANSPORTE TOMEK- Usługi transportowe. Przeprowadzki, przewóz mebli – Ikea, PocoDomene,
Hofner (montaże), przewóz narzędzi i materiałów budowlanych – Bauhaus, Platforma, Obi, oczyszczanie
mieszkań i piwnic, wywóz śmieci na BSR. Tel. 015773670602
Przyjmę dwóch mężczyzn na pokój warunku dobre tel. 015217588177
Mężczyzna mieszkający w Berlinie, poruszający się na wózku inwalidzkim poszukuje opiekunki w wieku
30-45 lat. Poszukiwana kobieta z podstawową znajomością niemieckiego i nastawiona na dłuższą
współpracę. Proszę dzownić lub pisać Whatsapp: 00491785875724, Email: rolli2008@yahoo.de
Helle 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon, 2. OG mit Fahrstuhl, 40m²; neue, voll ausgestattete Küche mit
Kochgelegenheit, Herd, Geschirrspülmaschine, Kombigerät Waschmaschine/Trockner; Badezimmer mit
Badewane und WC; Flur; Wohnraum voll möbliert mit neuer Einrichtung inkl. Schrankbett,
Couchgarnitur, Wohnwand, Smart-TV; Zentralheizung, Durchlauferhitzer; 1-2 Personen ab dem
15.08.2020 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an rolli2008@yahoo.de oder
Anruf/Whats-app unter 01785875724
Praca od zaraz – Berlin: pomoc kuchenna, pomoc przy wydawaniu posiłków w szkołach, kierowcy z kat B, praca
w magazynie, – okolice Hamburga z zakwaterowaniem: praca w magazynie. Tel. 030 28098726
Mieszkanie (w pełni umeblowane) do wynajęcia (Tempelhof). Tel. 00491782068958 (D) lub
0048886580017 (PL)
Przyjmę mężczyznę na pokój warunki dobre tel. 015210495540
Wynajmę miejsce w pokoju. Dostęp do kuchni, pralni, internetu. Lichtenberg tel. 0048 798098318 wieczorem.
Wynajmę pokój dla Pani w średnim wieku, niepalącej (najlepiej pracującej na sprzątaniach). Dzielnica
Reinickendorf – Wittenau od 01.09.2020 Cena 300€ Tel. 01742715022 (14:00-19:00)
Małżeństwo szuka sumiennej pomocy domowej, 2x w m-cu 12,- Euro na godz. Wilmersdorf, 10717 Berlin. UBahn Berlinerstr. (U-7+U-9) Kontakt agata-peter@gmx.de Mobil- 01776698798
Sprzedam działkę pow. 1,87 ha pod budowę Domu Seniora położona przy trasie stara 7 kolo Ostródy
dopuszczalna zabudowa do 1600m² na około 80 pensjonariuszy + obsługa cena 160 000 zł tel. 01772707204
Polska 0048 608 409 708
Pracownicy do prac burzeniowych (rozbiórka) poszukiwani Tel. 0176 23633381 Proszę o SMS
Wynajmę pokój dla dwóch lub jednego pracującego starszego Pana może być palący jest dostęp do internetu.
Wolne od 1-go września. 0176 22624798
Starsza Pani szuka sprzątaczki, pomoc domowa. 4 godziny tygodniowo w Zehlendorf oraz 4 godziny tygodniowo
we Frohnau Tel. grzecznościowy 0157-55527595
Potrzebna Pani w średnim wieku do pomocy w domu 2 razy w tyg po 2 godziny. Neukölln U7, Liebschitzallee
Tel. 015777749138

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.

