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

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

24.04.2022
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€.

Czwartek, 14. Aprilo 2022/5782 14.14 – 16.16
Collegium Polonicum – Słubice, obrona pracy doktorskiej „ESPERANTO”
i 105.rocznica śmierci Doktora Esperanto. (w czterech językach)
14.04.1917 – 14.04.2022
22. kwietnia 2022/5782 – piątek 75. rocznica urodzin Króla Cyganów!
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
Pajcher-Profi-Montage- Nasza firma zajmuje się profesjonalnym montażem mebli z paczek, transportem mebli, montażem mebli
kuchennych, podłączaniem sprzętu AGD. Szybka realizacja zamówień, solidnie i fachowo. Tel. 01605739424
Spa dla pupili. Kąpiele, suszenie, strzyżenie, pielęgnacja uszu oraz skracanie pazurów, zapraszamy do salonu, 10553.
Zapisy 0176 229 20235 Ola
Wynajmę 2 pokoje z balkonem przy U-Alt Tempelhof dla 1-3 osób. Tel. 0176 48173587
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 dzwonić lub pisać Whatsapp:
00491785875724, Email: rolli2008@yahoo.de
Do wynajęcia pokój dla 2-óch osób i pokój dla jednej osoby, oddzielne mieszkania na Spandau, Brunsbütteler Damm.
Tel. 0048 691174332
Duży pokój dla 1 lub 2 osób. Neukölln – Britz, niedaleko U7 Parchimer Allee. Dwa kanały telewizji polskiej. Tel. 030 400 54 150
Szukam współlokatorki na mieszkanie (uczciwej i pracującej). Mieszkanie dwupokojowe po remoncie (Schöneberg-Tempelhof), U6/
Platz der Luftbrucke. Tel. 015772122168
Rencista pomaluje mieszkanie, okna, drzwi, bramy, płoty. Tel. 0157 70449091
Dwa pokoje, dwu poziomowe, Ubahn Seestrasse, wynajmę na rok z góry. Koszt za jeden miesiąc 1200 Euro. Tel. 0151 27911733
Warsztat samochodowy na Tempelhofie przyjmie mechatronika lub mechanika na stałe godz. pracy od 8-1630 od pon. Do piątku, Tel.
030-70132494
Wynajmę pokój dla dwóch Panów od zaraz, cena do uzgodnienia. Dzielnica Neukölln Tel. 015210421409
Pokój dla pracującego mężczyzny. Kreuzberg U (Möckernbrücke) €250/ miesiąc Tel. 01793970005
Pilnie zatrudnię lakiernika samochodowego, bardzo dobre wynagrodzenie i przyjazna atmosfera wśród pracowników. Szef bardzo
wyrozumiały. Część pracowników rozmawia w Języku Polskim. Tel. 030/6921612, Händy 01713421081 Michael (Tel. Polski)
01772707204
Szukam pokoju albo mieszkania 1- pokojowe tel. 017688224488
Szukam pracy na gewerbe Budowlanka tel. 017688224488
Szukam mieszkania lub pokoju – jestem studentką z Ukrainy. Płacę z góry. Tel. 0157-70281222
Spokojna Pani pilnie poszukuje pokoju lub małego mieszkania w Berlinie. Płacę z góry. Tel. 0152-01742270
Samodzielny umeblowany pokój do wynajęcia w domku jednorodzinnym. 12107 Berlin blisko Alt Mariendorf. Kuchnia, łazienka,
ogród, internet, pralka, Meldunek € 380,- Tel. 030-57702795
Szukam Pani do sprzątania. Tel. 01577 3557186, 030 79789153
Wynajmę pokój 1 lub 2 osobom 01.05.2022r Neuköln + internet Tel. 15770449091 PL 519584625
Wynajmę pokój pracującej spokojnej osobie od 01.05.2022 Tel. 017622691959
Wykonuje prace Blacharsko-Dekarskie Tel. 015211991976
Szukam ”Złotej rączki” do małego remontu w mieszkaniu +48509723567

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.

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, jakość HD, wystarczy SmartTV i internet.
Pomoc przy komputerach i drukarkach oraz internecie.
Tel. 0152 11474611
Niemcy – Murarze, Cieśle, Malarze, Elektrycy. Tel 0048 601-218-955
Szukam miejsca do spania w małym mieszkaniu Schöneberg, Wedding. Od maja 2022. Tel. 0049 15145144200
Drutex okna bardzo wysokiej jakości, bardzo dostępna cena z dowozem także do Niemiec, mówimy po niemiecku.
Tel. 0048 513 15 9810, oknaostroda@wp.pl. Przeczytaj o nas opinie na google.
Szukam pracy przy sprzątaniu domów i mieszkań + ogrody. Tel. 0048 725-528-855
Praca od zaraz dekarz Gewerba. Tel. 0173 132 45 84
Szukam jedna osobę do pracy Gewerba. Murarz remonty mieszkań, ogrody. Bez nałogów. Tel. 0157 39 84 50 48
Wynajmę pokój dla 2 osób na Berlin-Weding z dostępem do łazienki, kuchni, telewizja polsko-niemiecka. Tel. 015175517258
Szukam pracy – Hydraulik, Hydraulika, Remonty mieszkań, Malowanie Szpachlowanie ścian, Panele podłogowe. Tel. 015145226561
Poszukujemy kierowców z P-Schein na pół etatu do odbierania recept, dowozu pielęgniarek, transportu klientów włącznie z wózkiem
inwalidzkim. Oferujemy dobrą płace, samochód i dodatki Tel.03075519630 lub Tel. 015233670932
Stacja opieki nad seniorami poszukuje – Opiekunek po kursie opiekuna ze znajomością języka Niemieckiego – Prawo jazdy. Oferujemy
bardzo dobrą płacę, samochód, szkolenia. Po okresie próbnym (6 miesięcy) 500€ bonus. Tel.03075519630 lub Tel.015233670932
Poszukujemy osoby sprzątającej w domach u klientów wymagania: Prawojazdy , biegła Znajomość Języka Niemieckiego, Znajmość
okolic Steglitz. Oferujemy dobrą płace oraz auto. Tel.03075519630 lub Tel. 015233670932.
Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia / urzędy, ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodu, rejestracja działalności,
przedszkola, zakładanie kont bankowych, JobCenter, Kindergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób termin.
Załatwiamy meldunki. Biuro otwarte: poniedziałek- czwartek 10-17, piątek 10-14. Spandau.
tel. 0176 26075011, info@polskiebiuro-berlin.de
www.polskiebiuro-berlin.de

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.

