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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

10.07.2022
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€.

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
Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, jakość HD, wystarczy SmartTV i internet.
Pomoc przy komputerach i drukarkach oraz internecie.
Tel. 0152 11474611
Poszukuję zleceń na sprzątanie klatek schodowych, itp. Tel. 0152 104 37 419
Zatrudnię osobę do sprzątania klatek schodowych, 1 dzień w tygodniu, na początek 10 Euro za godzinę.
Tel. 0179/ 9156429
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.
Romantyczna Pani 65 lat pozna romantycznego Pana 65-70 lat posiadającego dom z ogrodem, możliwość w
okolicach Polski. Uwielbiam kolacje przy świecach, spacery po lesie i kwiaty. Cel towarzyski.
Tel. 0178-20-90-433
Zatrudnię dynamiczną osobę jako kurier (przewożenie aut osobowych), wymagane znajomość posługiwanie się
komputerem, prawo jazdy kat.B. Tel. 0160-96969990
Działkę budowlaną sprzedam na pomorzu, blisko Ustka, Rowy, Łeba, 700m2, woda, prąd, kanalizacja lub 1200
m2 -Smołdzino Tel. 0048 784504944
Duży pokój do wynajęcia, potem całe mieszkanie, 2 pokoje + balkon, II piętro, też Pani z dzieckiem na Jobcenter.
U7 Siemensdamm. Tel. 0160 930 768 91, janp1546@gmail.com
Przyjmę na pokój 2 panów spokojnych po 50-tce, Tel. +49152297781467
Wir suchen zum 1September qualifizierte Krankenpflege, einen notwendige Qualifikationen pflegebasiskurs.
Grundausstattung bei Einstellung ist befriedigenes Deutsch. Polnisch ist gern gesehen. Keine Schwarzarbeit nur
offiziell. Polnisch Sprache 01725341858, deutsch Sprache 01727879791
Praca u starszej Pani leżącej w łóżku. Język niemiecki obowiązkowo. 2 razy w tyg. Około 4 godz + zakupy. 3
godz. 50 € następne 15 euro za godzinę. Tel. 01782329472
Mieszkanie 2 pokojowe, 90m kwadratowych, dwupoziomowe, czynsz 800 euro, Ubahn Seestr. Wynajem na rok
lub dwa. Tel. 015236923647
Klub PTTK Berlin im. W.Korfantego
zaprasza na spacer do Modellpark Berlin-Brandenburg w Wildheide.
Spotkanie grupy w dniu 16.07.2022 na przystanku S-Bahn Karlshorst o godz. 11.00
Wstęp do parku 2,50 do 5 Euro. Kontakt 0049/30/8544638 lub 017630307381
E-mail: piotr_swider@gmail.de
Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia / urzędy, ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodu,
rejestracja działalności, przedszkola, zakładanie kont bankowych, JobCenter, Kindergeld, WBS, oraz inne.
Zadzwoń i zrób termin.
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.

