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

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

03.07.2021
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€.

ESPERANTO

Państwo Cygańskie, od 08.04.2010, Jego Królewska Mość, Adalberto I.,
(od 01.03.2020/ 01. marca 5780) szuka współpracowników! (P/RUSIO, stolica EŁK/LYCK)! Tylko pisemne
zgłoszenia! AWS, P.F.424022, DE – 12082 Berlin lub Skr. pt. 96, PL – 69 -100, Słubice | T.mob. +49/ (0) 152 094 94
621 „U. nu – T. er. O – P. art. IO” = Eine – Erde – Partei = „Partia – Jednej – Ziemi” „NON PROFIT!” DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POLITYCZNA, RELIGIJNA, SOCJALNA, UDZIAŁ W WYB. do Parl.
Europ., nie zdobyła – 2000, podpisów! Polaków tutaj 200 (!) tys., druga po Turkach grupa etniczna, ale: POLAK NA
ZAGRODZIE, RÓWNY WOJEWODZIE, NIC NIE PODPISUJE!, (W – PL – trzeba było 10.000 podpisów!)
UTOPIO
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

Meister Złota Rączka! Drobne i grube naprawy, remonty, modernizacje w domu, mieszkaniu i ogrodzie. Masz problem, dzwoń.
Wycena przez telefon. Tel. 01771689892
POLSKI, mechanik, lakiernik z wieloletnim doświadczeniem pomoże w naprawie aut oraz w przygotowaniu aut do TIF-u łącznie z
wszystkimi formalnościami. Części z polski po bardzo atrakcyjnych cenach. Tel. +49 1626929449
Esperanto – Lager Verkauf Textilien aus Sonderposten. Wöchentlich neue Ware, chic und modern und
preiswert. Wittekindstr. 23, 12103 Berlin. 0176 – 41 43 20 41 auch nach Terminvereinbarung. Eröffnung
Mo.- 11:00 – 19:00, Mi.- 11:00 – 19:00, Sa.- 11:00 – 16:00. Sprachen: Deutsch, Esperanto, Polski. Inhaber ist ein
Hofschneider von Cigana Rego Adalberto I.
Potrzebujesz pracy lub dorobić do pensji i masz doświadczenie w sprzątaniu zgłoś się do nas. Tel. +49 1626929449
Przyjmiemy chętnie zlecenia na sprzątanie. Pomożemy w utrzymaniu czystości w domach, biurach i innych obiektach na Tip – Top. Tel.
+49 1626929449
Wszystko od A do Z. Sprzedaż materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych na zamówienie. Atrakcyjne ceny! Nowi klienci
10% rabatu przy pierwszym zamówieniu. Tel. +49 1626929449
Suche zuverlässige Maler / Tapezierer und Tischler mit Berufserfahrung für Einbauküche und 45m² Wohnung in Marienfelde
von privat für privat, Whatsapp: +49 1785875724, E – Mail: rolli2008@yahoo.de
Poszukuję malarza/ tapeciarza i stolarza z doświadczeniem do remontu kuchni i 45m² mieszkania na Marienfelde prywatnie.
Whatsapp: +49 1785875724, E – Mail: rolli2008@yahoo.de j. Niem.
Działka pow. 1,87 ha z dokumentami na budowę domu Seniora, powierzchnia zabudowy do 1600 m², może być piwnica, parter i piętro
użytkowe, przy trasie Ostróda – Warszawa cena 10 zł za metr. Tel. 01772707204 lub 0048 608409708
Suche zuverlässige Maler / Tapezierer und Tischler mit Berufserfahrung für Einbauküche und 45m² Wohnung in Marienfelde
von privat für privat, Whatsapp: +49 1785875724, E – Mail: rolli2008@yahoo.de
Poszukuję malarza/ tapeciarza i stolarza z doświadczeniem do remontu kuchni i 45m² mieszkania na Marienfelde prywatnie.
Whatsapp: +49 1785875724, E – Mail: rolli2008@yahoo.de j. Niem.
Poszukuję samodzielnej kawalerki dla jednej osoby. Tel. +48 728323861
Przystojny pan 56 lat pozna Panią, stały związek. +49 15218020487
Eine nette, deutsche Familie sucht zuverlässige Putzfrau im Bezirk Moabit nähe Hauptbahnhof.
Tel. 030/ 3933445, 0157/ 76197999
Biurowa praca w języku polskim w BERLINIE. Pełen etat! Pozycja jako Agent Obsługi Klienta. Jeśli jesteś osobą, otwartą,
komunikatywną i masz doświadczenie w kontakcie z klientem – wyślij swoje CV na adres hr@viefinance.eu
PRIMAJOB poszukuję pracowników magazynowych na różne projekty w okolicach Berlina. Kontakt: 00493033096190 albo Facebook
Primajob Berlin Spandau albo mail: aplikacja-berlin-spandau@primajob.de
Praca od zaraz dla dekarza, płaskie dachy, umiejętność zgrzewania papy, izolacje, pomoc w pracach budowlanych. Systematyczna płaca.
Tel. +49/015145676726, +48/795007524
Praca od zaraz: pomocnik budowlany, pomocnik dekarza, izolacje, pomoc w pracach. Tel. +49/015145676726, +48/795007524
Przyjme na samodzielny pokój Panią. Wedding. Tel. 015773326552

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.

Kobieta poszukuję masażystki. Tel. 017634283784
Pomogę załatwić mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej. Wymagana stała praca, czysta szufa, meldunek. Tel. +491621044173
Podejmę pracę w Berlinie. Sprzątanie domów, mieszkań, gabinetów, biur. Zapewniam iż solidnie wykonuje swoją prace. Tel.
+48514974160
Do wynajecia pokój (duży) jedno lub dwuosobowy. Spandau U7 Siemensdamm. Możliwy meldunek. Tel. 016093076891 Whatsapp,
SMS, 015213197997 Lyca.
Poszukuje meldunku w trybie natychmiastowym. Tel. 015218483343
Młody Dynamiczny lat 30 szuka pracy jako kierowca kat. BE Praktyka na holowniku. Tel. 01604111999
Pracowity Student lat 25 szuka pracy, ogród, sprzatanie, przeprowadzki lub drobne naprawy domowe. Tel. 016096969990
Szukam współlokatorki na mieszkanie. Może być na kilka dni w tygodniu. Steglitz. Tel. 015224151641 / +48664490021

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.

