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

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

15.11.2020
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€.

Od poniedziałku 02.11.2020 sprzedaż w kawiarni Mały Książę będzie funkcjonowała tylko na wynos lub
dowóz przez portal Lieferando. Sklep nadal będzie czynny w godzinach od 11:00 – 20:00.
Państwo Cygańskie, 08.04.2010, Jego Królewska Mość, Adalberto I. , (01.03.2020/ 01. marca 5780) szuka
współpracowników! (P/RUSIO, stolica EŁK/LYCK)! Tylko pisemne zgłoszenia!
AWS, P.F.424022, DE – 12081 Berlin.
2,5 Zimmerwohnung, 80m² zu vermieten. Möbliert. Schlafplätze für 5 Personen. Bettwäsche. Die Küche –
Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle, Geschirr. U – Leopoldplatz. - 5 Minuten. Tel. 0172 311 0258
Deutsche Sprache/ Russisch
Przyjmę mężczyznę na pokój, dobre warunki. Tel. 015210495540
Malarz, szpachlarz, tapeciarz – laminat, podejmie pracę rem-bud i inne. Tel. 015217073404
Pracująca, cicha dziewczyna szuka mieszkania/ kawalerki w Berlinie do 550 warm. 017634692362
Pani z zawodu pielęgniarka na rencie chętnie zaopiekuje się osobą starszą, chorą i pomoże przy pielęgnacji,
również dziećmi. Tel. 015218213686
Sprzątam klatki schodowe, mieszkania, biura, praktyki lekarskie, chętnie uzupełnię wolne godziny dnia w branży
sprzątającej. Proszę o kontakt pod numerem 0048694174632
Praca dla Pani, sprzątanie mieszkań, biur, praktyk lekarskich. Wymagana własna działalność, ewentualnie na
zatrudnienie. Tel. 01758656903
Od stycznia oferuję pracę dla Pani, sprzątanie mieszkań, biur i praktyk lekarskich. Bardzo chętnie wł
asna działalność, ewentualnie na zatrudnienie. Tel. 015778819750
60 – letnia kobieta zawrze nowe znajomości, pozna nowe koleżanki. Tel. 01773411409
Pracownicy budowlani rozbiórka, suche tynki potrzebni od zaraz. Tel 017623633381
Pokój do wynajęcia KREUZBERG U-Bahn Möckernbrücke 230€ miesięcznie. Tel. 01793970005
Szukam jedną, dwie osoby do współpracy/ remonty mieszkań/ bez nałogów/ murarz, malarz. 017682258007
Szukam Pani na pokój. U-Bahn Boddinstr. 250€. 01785523950
Szukam człowieka, który potrafi robić pomniki i nagrobki. Stałe zatrudnienie i mieszkanie. Na długi czas. Praca
w Krefeld. 0176/ 41681549
Kobieta 60 lat poszukuje kobiety do masażu z małym lub dużym doświadczeniem. 0172 9926372
Wynajmę duży pokój dla małżeństwa lub 2 kobiet z używalnością całego mieszkania. 015175517258
Szukam mieszkania 1 – pok. 01773776071. Ewentualnie za pomoc domową.
Przyjmę panią do wspólnego pokoju. Proszę dzwonić do godz. 21. pod numer tel. +48 601435295
Dzielnica Schöneberg.
Wynajmę pokój na Kaulsdorf. Dla pana lub 2 panów. Tel. 0176 86272416
Poznam miłego Pana w wieku 45-55 lat do stałego związku. (Chętnie z wyższym wykształceniem)
Kontakt: j.ryb@web.de
Dwie młode dziewczyny szukają pokoju lub mieszkania z możliwością meldunku. Tel. +4915145281925
Posiadam pokój do wynajęcia dla dwóch Pań. Tel. +4915217971361

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.

