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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

29.10.2022
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€.

NOWE GODZINY OTWARCIA
poniedziałek – czwartek od 11.00 do 18.00
piątek – sobota od 11.00 do 20.00
niedziela od 10.00 do 20.00
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
Fryzjer dla zwierząt. Strzyżenie, kąpiel, czyszczenie uszu oraz obcinanie pazurów. Salon stacjonarny mieści się na
dzielnicy Moabit 10553. tel. 017622920235 Ola
Mam do wynajęcia rusztowanie Warszawskie 50 ramek. 49-1731324584
Szukam jedną osobę do pracy, pomocnik dekarza lub dekarz. Bez nałogów. Prace remontowe. Gewerba. Tel. 015739845048
Dam pracę przy sprzątaniu, na zatrudnienie albo własna działalność. Proszę o kontakt +491758656903 Gosia
Opieka 24 w domu podopiecznego 24 Stunden Betreuung Begleitung ausser Haus 017672331287
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
Sprzedam w bardzo dobrym stanie zmywarkę, pralkę, witrynę szklaną (IKEA) oraz rower górski (czarny) stan idealny.
Tel. 017636322659
Przyjmę współlokatorkę bez nałogów na 1-pokojowe mieszkanie (44m2) w pełni wyposażone i zadbane.
Tel. +4917661034209 lub +48506308878 Proszę o kontakt po godz. 18-tej
Wolne miejsce w pokoju (łóżko) 0048606163313
Szukam pracy przy remontach mieszkania. +4915207364000
Pokój dla jednej osoby do wynajęcia, Neukölln-Britz. Tel. nr. 015118890241
Chętnie zaopiekuje się starszą osobą chorą lub dzieckiem w Berlinie, tel. 00485112709391
Przyjmę jedną kobietę na samodzielny pokój Spandau, tel. 0048691174332
Jarek młody przyjechał z Londynu szuka pracy jako Menager 015214678633
Szukam 2 osoby do pracy Elewacja i tynk wewnątrz od zaraz, 017682258007
Poszukuję pracy na sprzątanie na pół etat. Umowa o pracę. Okolice Wilmersdorf nr tel 01637160102, język niemiecki
komunikatywny
Sprzedam Działkę nad jeziorem 30EUR/m2 30km od Słubic, cena do negocjacji 0048/797490384, dom454@interia.eu
Przyjmę na samodzielny pokój Panią od 1.11.22 Dzielnica Berlin-Reinickendorf-Märkisches Viertel, bez zameldowania,
Info pod 01742715022 lub +48603880309
Poszukuje zmienniczki na sprzątanie mieszkań prywatnych. 4 tyg. Pracy, 3 tyg. Wolnego-na czas pracy mieszkanie
(kawalerka w centrum) Proszę dzwonić po godz. 20, tel. +491781593760, +48791052600
Przyjmę jedną osobę (Panią) na samodzielny pokój. Tel. 30/ 366 72 08
Masaż zdrowotny. Masaż powięziowy, skuteczne eliminacje napięcie psychofizyczne organizmu, bóle stawów, bóle głowy.
Dzielnica Moabit. Tel. 0048 729 352 537
Malarz, szpachlarz szuka pracy – solidny. Tel. 0152 18020487 lub +48- 600507811
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.

Dla 2 Panów małe mieszkanie za 390 Euro + opłaty do końca maja. S-Bahn Eichborndamm, U-Bahn Rathaus
Reinickendorf. Tel. 0163 1561496
Praca od zaraz: płaskie dachy, papa, styropian, izolacje. Potrzeby pomocnik, który zna temat lub pomocnik, który chce się
czegoś nauczyć. Płatności na bieżąco. Tel. 015145676726 lub +48 / 795007524
Poszukuję pokoju. Młody chłopak, 27 lat, niepalący. Pracuję na pełen etat, przebywam często na siłowni, w mieszkaniu
mało bywam. Tel. 0176 320 45437 Konrad
Uczciwa Ukrainka (45 lat) solidna, szuka pracy przy sprzątaniu albo przy opiece dzieci. Tel. 0176 37688975
Ogrodnik. Prace ogrodowe, montaż automatycznego podlewania, projekty ogrodów od podstaw, montaż podlewania ogrodu
sterowanego prze internet, opieka nad ogrodem. Więcej informacji pod tel. 0163 8461074
Przewoźnik rzeczy budowlanych, przeprowadzki, opróżnianie piwnic, czyszczenie ogrodów. Tel. 530088596, WhatsAap:
536 939 297
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
Ubezpieczenie auta w Niemczech. Pamiętaj, że co roku możesz zmienić ubezpieczenie auta na tańsze.
Najczęściej jest to czas do 30.11 bieżącego roku. Możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki online:
www.polskiebiuro-berlin.de/ubezpieczenie-auta-w-niemczech/
lub umówić się na termin telefonicznie: 0152 1147 4611

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.

