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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

20.11.2022
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€.

Wszystkie mecze polskiej i niemieckiej reprezentacji piłki nożnej
będzie można obejrzeć w kawiarni.
We wtorek 22.11.22, niedzielę 27.11.22, środę 30.11.22 oraz czwartek 01.12.22
mamy otwarte dłużej.
W pozostałe dni mecze będą emitowane w godzinach otwarcia kawiarni.
Mecze polskiej reprezentacji będą z polskim komentarzem.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc.
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
Szukam jedną osobę do pracy, pomocnik dekarza lub dekarz. Bez nałogów. Prace remontowe. Gewerba. Tel. 015739845048
Pokój dla jednej osoby do wynajęcia, Neukölln-Britz. Tel. nr. 015118890241
Przyjmę jedną osobę (Panią) na samodzielny pokój. Tel. 30/ 366 72 08
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
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
Pokój dla mężczyzny do wynajęcia, Kreuzberg U Bahn Möckernbrücke, 260EUR miesięcznie, tel.01793970005
Szukam mieszkania z meldunkiem albo możliwość samego meldunku. Jestem z Ukrainy. 01630295804
Poszukuję pokoju. Jestem niepalący, mam stałą pracę. Mieszkanie z pijącymi wykluczone. Tel. +48662058929
Wynajmę pokój miłej Pani, Tel. 015217812901 (Berlin-Lichtenberg)
Poszukuję manikiurzystkę albo pedikiurzystkę polskie albo ukraińskie, Tel. 0049 17672138892
Szukam od zaraz Pani do sprzątania domu na mini Job, raz w tygodniu na 8 godzin, telefon 015128878335
Malarz lub pracownik potrzebny w firmie malarskiej tylko z działalnością (Gewerba) 01782369158
Przyjmę dwie Panie na pokój. U-Bahn Turmstr. Tel. 015756562389
Szukam pracę w budownictwie, Mam 20-letni staż na Pałacach w Potsdamie. Przyjmę każdą pracę, tel. 015753378077
Sprzedam rachunki, tel. 015218020487
Szukam pracy jako sprzątaczka dorywczo, chętnię pomogę przy wyprowadzaniu zwierząt, robieniu zakupów. Osoba
uczciwa i niepaląca. +48791400220
Zatrudnię tynkarza plus remonty mieszkań. 015778689823, +48535595672
Poszukuję pokoju dla osoby niepalącej ze stałą pracą. Często zjeżdżam do Polski, tel. +49 15216984370
Kobieta lat 39 Polka poszukuje pracy na sprzątaniu, posiadająca doświadczenie. Praca na różnych warunkach, dogadania
się, początki nauki j. Niemieckiego, tel. +48605420957 Dziękuję
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.

Zatrudnię opiekunkę/na praca oficjalna 3 zmianowa od zaraz, wymaganyjęzyk niemiecki tel. 01725341858
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
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.

