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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

19.03.2023

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

Mały pokój w Neukölln, 5 min. spacerem do U-Bahn. Nr. Tel. 015118890241

Pracownicy budowlani szukają pracy w Berlinie, tel. 0048-723-920399, 0048-724-229182

Wynajmę pokój od 01.04.23 Pani/Panu spokojnej/mu, Moabit, Tel. 01776490798

Wynajmę mieszkanie 2 pokoje po remoncie 2 Paniom/Panom Moabit od zaraz, tel. 01776490798

Sprzedam domek letniskowy nad jeziorem 40m2 w Torzymiu woj. Lubuskie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, działka 170m2, 
całkowicie wyposażony, więcej informacji na tel. 015774211321

Wynajmę samodzielny pokój 1 osobie, najchętniej zjeżdżającej na weekend w okolicy Osloer Straße, kontakt : +49 152 
10194216, +48516636603

Poszukuję Panią na wspólne mieszkanie U-7 Rath. Neukölln, tel. 49/1771303433

Sprzedam rachunki, +4915218020487

Wynajmę pokój dla 1 osoby bez nałogów w Elstel, 10 min do Spandau, tel. 033 234/298629

Wynajmę pokój dla małżeństwa lub starszej pani, tel. 015236503780

Od 1.04. przyjmę Panią bez nałogów (papierosy,alkohol) do wspólnego zamieszkania w kawalerce. Mieszkam na Reinickendorf 
U8 Residenzstr. Cena 350EUR Kontakt : +48 883 444 605

Starsze małżeństwo szuka Pani która pomoże utrzymać porządek w mieszkaniu na Schönebergu 1-2 razy w tygodniu oraz Pana 
który opróżni piwnicę i uporządkuje oraz Pana do remontu łazienki, tel. (030)23629661, Hendy 015112949191

Pan pracujący z braku czasu poszukuje osoby która pomoże w znalezieniu i załatwieniu dwupokojowego mieszkania w centrum 
Berlina,tel. (030)23629661, Hendy 015153239772

20 letni ładny uczuciowy mieszkanie auto szuka dziewczyny zgrabnej ładnej uczuciowej do lat 25 chętnie Polki, Instagram 
alendjanol

Wynajmę jakiekolwiek mieszkanie 017676505765

PRACA OD ZARAZ, potrzebny pomocnik budowlany z Gewerbe oraz bez nałogu alkoholowego. Tel 015145676726, +48 
795007524

Ukrainka-pracująca poszukuje w miarę swobodnego pokoju lub małego mieszkanka. Kontakt Larysa 017673510339

Poszukuje pomocnika elektryka lub elektryka, tel. 01736226333

Poszukuję pokoju dla mężczyzny. Najchętniej okolice Neukölln, tel. 01736226333

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. 

http://www.polskiebiuro-berlin.de/ubezpieczenie-auta-w-niemczech/
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