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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

04.09.2022
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 lub dekarz. Bez nałogów. Prace remontowe. Gewerba. Tel. 015739845048
Fryzjer dla zwierząt. Strzyżenie, kąpiel, czyszczenie uszu oraz obcinanie pazurów. Salon stacjonarny mieści się na dzielnicy Moabit
10553. tel. 017622920235 Ola
Szukam pomocy domowej od zaraz na meldunek 450 Euro (sprzątanie domu) wiek od 50 lat. Telefon 015128878335
Warsztat samochodowy na Tempelhofie przyjmie do pracy od zaraz mechatronika lub mechanika. Tel. 030-70132494
Od 1 września do wynajęcia pokój. Niedaleko U7- Parchimer Alle, Neukölln-Britz. Tel. 015118890241
Samodzielne mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym od 1 września do wynajęcia. Kreuzberg, bez zameldowania. Kontakt tylko
telefoniczny pod nr tel. 01788034126
Szukam mieszkania 1-pok.od zaraz, tel. 01773776071
Szukam transportu okolice Warszawa, tel. 01773776071
Praca Ambulante Pflegedienst od zaraz 01773776071
Wynajmę pokój na Weddingu dla dwóch osób. Kontakt 015175517258
Wynajmę pokój w zamian za pomoc w gospodarstwie domowym. Zaopiekuje się dzieckiem, zaprowadzenie do szkoły. Tel.
48572759028
Wynajmę pokój 1 spokojnej niepalącej Pani ( Berlin – Lichtenberg) tel. 15217812901(proszę dzwonić po 17-tej)
Fliesenlegar und Maler suchen Arbeit. Kafelkowanie, malowanie, wykonujemy takie prace. 004915510290675
Wynajmę pokój Pani niepalącej. Wymagana kaucja w wysokości czynszu U7 Lipschitzallee, tel. 017662714917
Mieszkam w Berlinie-szukam pracy naprawy, remonty tzw. Złota rączka – Mc. Grey, tel. 0048795632975
Poszukujemy osoby do nauczania u nas w domu ( Hellersdorf) języka angielskiego w mowie. Poziom B1, tel. 00491782181123
Szukam Panią do sprzątania praktyk lekarskich i mieszkań prywatnych tylko oficjalnie. Tel 015778819750
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. 0048503042442, Fa Najda
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.

