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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

14.08.2022
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
Szukam jedną osobę do pracy, pomocnik dekarza, dekarz. Prace remontowe. Gewerba. Tel. 015739845048
Duży pokój do wynajęcia. Neukölln-Britz, niedaleko stacji U7 Parchimerallee, nr. tel. 030/25942704
Pilnie zatrudnię mechanika i lakiernika samochodowego, bardzo dobre wynagrodzenie i przyjazna atmosfera wśród pracowników. Szef
bardzo wyrozumiały. Część pracowników rozmawia w języku polskim. Tel. 030/6921612, Handy 01713421081 Michael (tel. Polski)
01772707204
Poszukujemy osoby (mile widziany student/ka) która uczyłaby nas angielskiego od poziomu B3 u nas w mieszkaniu / Hellersdorf – 3
godziny tygodniowo. Tel. 0049/1782181123
Wynajmę pokój przy U-Tempelhof dla pani. W zamian za pomoc 1-2 godz. dziennie w gospodarstwie domowym 67/letniego pana na
wózku inwalidzkim. Tel. 017648173587
Fryzjer dla zwierząt. Strzyżenie, kąpiel, czyszczenie uszu oraz obcinanie pazurów. Salon stacjonarny mieści się na dzielnicy Moabit
10553. tel. 017622920235 Ola
Jestem z Ukrainy, szukam pracy jako sprzątaczka i opiekunka przy dzieciach i osobą starszych. Mieszkam na Neuköln. Mój nr tel:
015775500655
Wynajmę mieszkanie jedno pokojowe w pełni umeblowane i wyposażone, w dzielnicy Spandau. Tylko kobiecie, na okres 14 miesięcy
jako Untermieter. Więcej info pod nr tel. 015731318813
Usługi Transportowe-przewozy szczegóły pod numerem tel. 0048530088596
Hydraulik. Drobne naprawy, przeróbki. 0049 15775944657
Szukam pomocy domowej od zaraz na meldunek 450 Euro(sprzątanie domu) Wiek po 50-tce. Tel 015128878335
Zatrudnię osobę do sprzątania schodów raum Charlottenburg, 2 tygodnie okres próbny, 10 Euro za godzinę. Tel. Informacyjny pani
Kählig 01799156429
Szukam pracy jako opiekunka dla osób starszych oraz sprzątanie mieszkania. Mówię po angielsku i trochę po niemiecku. Tel. 0176 660
208 10
Szukam osoby do pracy (kobieta) jako ekspedientka. Miejsce pracy kafejka-piekarnia przy ulicy S-Bhf Storkowerstr. J, niemiecki
komunikatywny. Więcej Info pod numerem 015255365932
Wdowiec 63l. Bln-Wilmersdorf pozna Panią w odpowiednim wieku bez przygód. Tylko poważne. Tel. 015210415271
2 młodych niemców pracujących poszukuje kawalerki – Tempelhof, Mariendorf i okolice, tel. 01729926373
Wynajmę kawalerkę dla 2 osób czystych i spokojnych. Kreuzberg- Lobeckstr. Tel. 01729926373
Poszukuję opiekunki do dziecka 7-letniego we wczesnych godzinach rannych do odprowadzania do szkoły. Okolice Rudow,
Schönefeld.015211422488 Agnieszka
Najpiękniejsze domy z drewna cena bardzo dostępna budujemy w Polsce i poza granicą, zapewniamy materiał bardzo wysokiej
jakości na życzenie zleceniodawcy, długoletnie doświadczenie w Polsce i za granicą, tel. 0048503042422
Klub PTTK w Berlinie zaprasza na spacer z okazji 61 rocznicy Powstania Muru Berlińskiego.
Spotykamy się 13.08 o 11.00 na przystanku autobusowym Nr 110 – Hardenberg Platz (Zologische Garten).
Kontakt 030/854 46 38 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.

