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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
Witamy w listopadzie, który wcale nie jest miesiącem zimnej, ciemnej i szarej jesieni, ale raczej czasem wspaniałych
przygotowań, za dnia świecącym żółtymi liści, wieczorami
rozświetlonym wspaniałymi iluminacjami.
Listopad to też okazja do wzięcia udziału w wielu festiwalach, które polecamy na naszych łamach. Marta Janik
zachwala Jazzfest, jeden z najstarszych jazzowych festiwali
w Europie. Na pewno wybierzemy się do jednego z jazzowych klubów, by odpocząć pomiędzy różnymi gonitwami.
Nasz kontaktowy kucharz Bogusław Sypień zachęca do
otwartości. Może zamiast pierogów przygotujemy w tym
roku banicę, która dla Bułgarów jest tym, czym dla Polaków są pierogi. Świeżą banicę można dostać w każdej piekarni, ale z łatwością można przyrządzić ją także w warunkach domowych.
Polecamy również audycje w Radiu COSMO oraz ich zapis w niniejszym wydaniu. Partnerstwo Szczecina z berlińską dzielnicą Friedrichshain-Kreuzberg obchodzi 25-lecie.
O tym, jak to się stało, że to partnerstwo powstało, rozmawia z Dorotą Kot Adam Gusowski. A na deser Maciej
Wiśniewski i jego interesująca rozmowa o legendzie Zygmunta Blaska z Ziemkiem Ziemowitem, ekstrawaganckim berlińskim muzykiem, DJ-em, performerem.
Jesienną duszę ukoi na pewno wieczór autorski Agnieszki
Klein. „Świat pełen cudów” w aranżacji Andrzeja Pakuły
z pewnością zagwarantuje niezapomniane chwile.

Jako partnerzy projektu zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Radość gwiazdki”. W tym roku przygotowujemy paczki
dla dzieci z domów dziecka w Polsce i w Niemczech. W naszej
redakcji utworzyliśmy jeden z punktów przyjmowania prezentów. Dołącz do nas!
Na koniec żegnamy się z Wami hasłem „SIE MA”. Nasz magazyn objął w tym roku patronatem medialnym berliński finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab rozpoczął już
przygotowania do jubileuszowego wydarzenia. To już 30 lat
gra orkiestra! A zatem:
SIE MA!
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Święta już tuż tuż - odgłos łamanego opłatka, smak
wigilijnych przysmaków, kolorowe prezenty i radość
w oczach dzieci. Niestety nie każde z nich znajdzie
podarek pod choinką. Razem możemy jednak sprawić, żeby nasi najmłodsi mogli poczuć magię świąt.
Od ośmiu lat zbieram z pomocą wielu wspaniałych ludzi i organizacji indywidualnie przygotowane paczki dla
potrzebujących dzieci i młodzieży w Polsce i Niemczech.
W zaledwie w kilku krokach, każdy z nas może dołożyć
cegiełkę, aby nadchodzące święta były dla nich niezapomniane.
Pod mailem weihnachtsfreude.info@gmx.de chętni
darczyńcy otrzymają imię i wiek dziecka. W ten sposób
mogą dobrać podarek, który składa się z czterech elementów: z prezentu, słodkości, przyborów szkolnych
i kosmetyków. Mile widziane są też osobiste życzenia.
Całość pakowna jest w ozdobny karton bądź karton po
butach obwinięty papierem dekoracyjnym i zamykana np.
sznurkiem, tak aby organizatorzy mieli możliwość sprawdzenia paczki pod względem jej kompletności. Przygotowaną paczkę należy oddać do punktów przyjmowania
prezentów (szczegóły na dołączonej ulotce).
Zbieramy również słodycze (np. Haribo) oraz datki pieniężne, które można przekazać fundacji Sozialprojekt
Reinickendorf Ost e.V., IBAN: DE34 1004 0000 0619
1050 02, Verwendungszweck: Weihnachtsaktion 2021.
Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do
udziału i dziękujemy z góry za okazane serce.
Wasza Klaudyna & Team
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PRAWO / ADWOKACI

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:
prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim
mieszkań i nieruchomości

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Dr. Sascha
Hantschel

Adres: Olivaerplatz 15, 10707 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516
www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Julian
Wollny

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański
Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański
Porady w języku polskim i niemieckim

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
• prawo karne i drogowe
Peter Kupisz
• prawo rodzinne
biuro:
• prawo pracy
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
• prawo gospodarcze
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
• rozliczenia podatkowe
tel.: 030/682 31 107
fax: 030/68231108
i księgowość
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de

Zakres zainteresowań m. in.:
• prawo rodzinne
• prawo związków partnerskich
(Lebenspartnerschaften)
• prawo spadkowe
• prawo cywilne

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz
Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@liczbanski.de

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:
• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
Mobil: 0179 / 395 03 27
W pobliżu S-Bahn S-2
e-mail: Raslabik@t-online.de
Stacja Schichauweg ca. 300 m

Rechtsanwältin Edyta Koryzna LL.M.

Große Müllroser Str. 69, 15232 Frankfurt (Oder)

Prawo karne Prawo pracy
Prawo rodzinne i socjalne
Zweigstelle: Alte Poststraße 39, D-03172 Guben
Tel: 0335 500 99315 Fax: 0335 500 99317
Mobil: 0049 173 423 7538, 0048 732 080 526
Mail: info@kanzlei-koryzna.de
Web: https://kanzlei-koryzna.de
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PRAWO
PRAWO/ /ADWOKACI
ADWOKACI

Oferujemy szybkie terminy!

Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim

▪
▪
▪
▪
▪

PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO

KARNE
CYWILNE
RODZINNE
DROGOWE
BUDOWLANE

Tel. Nr. 030 48 82 57 48 | +49 176 7311 2026
www.polski-adwokat-berlin.de
Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin, U-Bahnhof: Kurfürstendamm lub Wittenbergplatz

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką
specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie
w problemach z Jugendamten
- rozwody, alimenty, władza
rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.
UWAGA! Nowy adres!
Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03
Fax: +4930 / 611 19 05
E-mail: stefan.nowak@t-online.de
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PRAWO / ADWOKACI
Rechtsanwaltskanzlei

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

Specjalizacja
* Prawo Karne
* Prawo Pracy
* Prawo Podatkowe
* Obsługa Spółek
* Prawo Rodzinne

Specjalizacja
* zakładanie firm i spółek
* pełna obsługa podatkowa i księgowa
* profesjonalne doradztwo podatkowe
z uwzględnieniem międzynarodowego
prawa podatkowego

E-Mail: kanzlei-kochanowski@t-online.de

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

Ku r f ü r st en d a mm 152, 10709 B e r l i n

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin;
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Nominacja do nagrody „Niebieskiego Niedźwiedzia” 2021r.
dla Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie
„Niebieski Niedźwiedź” – „Blauer Bär” to europejska nagroda dla
mieszkańców Berlina, którzy społecznie i w sposób godny naśladowania
angażują się w projekty europejskie w dziedzinie sztuki, kultury,
sportu lub muzyki.
pana dr. Jörga Wojahna – przedstawiciela
Komisji Europejskiej w Niemczech.
Naszą Polską Radę reprezentowali:
Przewodniczący pan Ferdynand Domaradzki, wraz z Wiceprzewodniczącymi: panią Małgorzatą Tuszyńską i panem Sławomirem Prudzyńskim.
Przedstawili oni w formie filmowej prezentacji zakres działań, dokonania i plany
na przyszłość naszej polonijnej organizacji
dachowej, społecznie działającej na rzecz
polsko-niemieckiego zbliżenia, aby naszych
sąsiadów zmienić w przyjaciół. Przez program prowadziła pani Judith Döker, a muMogą to być pojedyncze osoby albo or- zyczną oprawę zapewnił zespół „Orcheganizacje społeczne realizujące akcje wy- stra Nueva”.
magające czasu, kreatywności i energii,
będące symbolem solidarności i wzmacniaMottem przewodnim inicjatywy przyznania proeurpejskiego myślenia w społeczeń- wania tej nagrody są słowa Jean Monnet
stwie.
(1888-1979): „Nie państwa łączymy, lecz ludzi”.
Możliwość zmiany rzeczywistości, łączenia ludzi, poznawania bliżej innych kultur,
W tym roku statuetką „Niebieskiego
przyczynia się do większego zrozumienia Niedźwiedzia” komisja nagrodziła trzy
i jest podstawową ideą, która przyświeca inicjatywy za społeczne zaangażowanie
organizatorom, aby nominować do europej- dla Europy.
skiej nagrody „Niebieskiego Niedźwiedzia”.
Senatverwaltung für Kultur in Europa wraz Otrzymali je:
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Niemczech przyznają „Niebieskiego 1. Susanne Zels – inicjatywa „Values
Niedźwiedzia” od 2015 r.
Unite“ (Wartości Jednoczą)
W tym roku do grona wyróżnionych za- 2. Vanessa Schmidt i Milad Tabesch za
projekt „Understanding Europe Gerkwalifikowano 14 podmiotów, w tym Polską
many“
Radą Związek Krajowy w Berlinie, za zaangażowanie we wzmacnianiu polsko-nie- 3. Berit Petzsch i Juliane Springsguth za
mieckich stosunków poprzez organizację
projekt „Stadtlichter“
najróżniejszych imprez i festynów, jak np.:
Dzień Polonii czy „Zabawa bez Granic”
skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta.
29.09.2021r. w Międzynarodowym Centrum Kultury „ufafabrik” odbyła się prezentacja i wyróżnienie listem gratulacyjnym
wszystkich nominowanych. Szczególnie
uroczysty charakter imprezie nadała obecność pana dr. Klausa Lederera – burmistrza
i senatora do spraw Kultury i Europy oraz
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Gratulujemy bardzo serdecznie zwycięzcom. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć
udział w przyznawaniu tej prestiżowej nagrody. Jako organizacja polonijna zostaliśmy zauważeni i docenieni przez Land
Berlin i Komisję Europejską. Jesteśmy
dumni, że wśród projektów, które co roku
realizowane są w Berlinie, właśnie nasze
społeczne zaangażowanie zostało tak wysoko ocenione.
Iza Modrzejewska

TŁUMACZE
mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

Wszystkie tłumaczenia / w tym też z dziedziny podatkowej
(np. niemieckie zeznania podatkowe) i księgowości firm / Pomoc
w urzędach, innych sprawach, również w USC – przystępne ceny
i krótkie terminy wg. uzgodnienia

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19
tel./fax: (030) 9285418, mobil: 0175-4577113, e-mail: info@marionfalk.de

Zygmunt J. Piątosa

Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach,
wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !
Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata KUSZAK
tłumaczka przysięgła

POLSKI

NIEMIECKI

ANGIELSKI

mgr RENATA LEHMANN
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.

Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de
TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI USTNEJ

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

DOROTA CYGAN tłumaczka przysięgła

Hoeppnerstraße 121, 12 101 Berlin (Tempelhof )
Tel. 0177 78 42 993, dorota_cygan@yahoo.de
Biuro w księgarni Buchbund w piątki od godz. 15 do 18
lub na telefon (Sanderstr. 8, 12 047 Berlin – Kreuzberg)

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314, artur.kolasinski@yahoo.de

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

tel. 030 86209709 tel. kom. 0177 3086578

faks 030 85743858 wojciech.bukowski@t-online.de
Gossowstr. 5, 10777 Berlin-Schöneberg (U Nollendorfplatz)

Szybko i niezawodnie!

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA - tłumaczka przysięgła
akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe
tel. 01639805226, e-mail: z.karnetzka@t-online.de
Mellener Str. 6, 12305 Berlin S2 Bhf Lichtenrade

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – mgr Artur Balon

Uwierzytelnione tłumaczenia świadectw, dyplomów, dokumentów urzędowych
i prywatnych, pozwów, zażaleń i innych pism. Wizyty w zakładach karnych.
Artur Balon, Tannhäuserstr. 7, 10318 Berlin (U5: Tierpark, S3: Karlshorst),
tel.: 0163 452 5633 oraz 030 43924611 (terminy na telefon), arturbalon@web.de

NIERUCHOMOŚCI

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego
Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:
akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 95, 13409 Berlin-Reinickendorf
Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125
Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

Tłumaczenia ekspresowe

Wynajmę pokój lub udzielę zameldowania lub adresu do
korespondencji. Mob.: 0172 3051689
Helle 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Mariendorf, 2. OG mit
Fahrstuhl, 40m²; neue, voll ausgestattete Küche mit Kochgelegenheit,
Herd, Geschirrspülmaschine, Kombigerät Waschmaschine/Trockner;
Badezimmer mit Badewanne und WC; Flur; Wohnraum vollmöbliert
mit neuer Einrichtung inkl. Schrankbett, Couchgarnitur, Wohnwand,
Smart-TV; Zentralheizung, Durchlauferhitzer; für 1-2 Personen ab dem
01.11.2021 auf Zeit zu vermieten. Bei Interesse Email an
rolli2008@yahoo.de tel.: 0178 5875724

Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Wynajmę pomieszczenie magazynowe, udzielę adresu do
korespondencji lub udzielę meldunku. Mob.: 0172 3051689
Wynajmę mały pokój umeblowany dla Pani pracującej. Charlottenburg
– blisko S-Bahn Savingyplatz, U-Bahn Wilmersdorferstr.
Tel.: 0049 177 7150360

Tel.: 030/24721362

Faks: 030/2410971
E-Mail: kmr-web@t-online.de

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz
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KULTURALNY LISTOPAD
Jazzfest Berlin
4 - 7 listopada 2021
Jazzfest Berlin jest trochę jak wisienka
na torcie. Jest wspaniałym i wyczekiwanym
wydarzeniem na koniec dobrego jazzowego
roku. Słynny na cały świat festiwal celebruje
różnobarwność muzyki jazzowej koncertami
w znanych berlińskich klubach.

Theater der Dinge – Międzynarodowy Festiwal Współczesnego
Lalkarstwa oraz Teatru Przedmiotów.
4 - 13 listopada 2021
Podczas Theater der Dinge artyści z całej Europy będą mieć okazję pokazać swoje
teatralne projekty, przedstawienia oraz wystawy. A to wszystko w magicznym miejscu:
Schaubude Berlin.

Ogród Botaniczny zachęca swoich gości do
relaksu podczas zaczarowanych spacerów.
Przez prawie osiem tygodni trasa o długości
ponad dwóch kilometrów będzie udekorowana
ponad milionem światełek. Cieszyć oko będą
trójwymiarowe rzeźby o tematyce świątecznej.
Dodatkowo na spacerowiczów będą czekać
miejsca z przytulnymi kominkami oraz kulinarnymi smakołykami. Tych, którzy potrzebują dodatkowego ruchu, skusi wielkie lodowisko.

Współcześni świadkowie przeszłości: rzeczy ze spadków, różne znaleziska, przedmioty
z prywatnych kolekcji i archiwów opowiadają
o „straconym czasie”, który jest tematem przewodnim tegorocznego festiwalu. 16 produkcji
m.in. z Meksyku, Holandii, Polski czy Szwajcarii
opowie o mechanizmie pamięci.

Ayşe Cansu Tanrıkulu (fot. Monika Karczmarczyk) jest śpiewającą artystką multimedialną i kompozytorką mieszkająca w Berlinie. Zagra 6 listopada w Kuppelhalle

W ostatnich latach festiwal kontynuuje swoją tradycję portretowania współczesnych trendów w lalkarstwie i teatrze obiektów, ale też
pokazywania ich rozwoju – od anarchicznych
przedstawień lalkowych do poetyckich lekcji
matematyki pokazujących świat bajkowych iluminacji.

Charles Mingus czy Duke Ellington. Jazzfest
Berlin jest częścią Berliner Festspiele.

Uwaga na obostrzenia związane z koronawirusem (3G). Odwiedzający muszą być w pełni
zaszczepieni, mieć negatywny wynik testu albo
być ozdrowieńcami. Dodatkową ochroną będą
spersonalizowane bilety. Noszenie maski jest
obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach.
Ogród Botaniczny
Königin-Luise-Straße 6, 14195 Berlin
Bilety : 18 Euro

Na samym początku listopada Berlin jazzuje.
Od ponad 50 lat muzycy jazzowi z Niemiec i całego świata przybywają do stolicy, aby zagrać
podczas tego jednego z najstarszych i najlepszych festiwali muzycznych w Europie, który
gościł takie gwiazdy jak Miles Davis, Charles
Mingus czy Duke Ellington. Jazzfest Berlin jest
częścią Berliner Festspiele.

Święta w Tierpark
17 listopada 2021 - 09 stycznia 2022
Dust, fot. Diana Sinaida Ersing
Adres :
Schaubude
Greifswalder Straße 81-84
10405 Berlin
Wydarzenia odbywają się w Schaubude Berlin, Podewil i Weinsalon.
Więcej informacji: www.schaubude.berlin/

Maria Faust (fot. Krööt Tarkmeel) powraca do
Berlina, tym razem zaprezentuje nowy materiał
z zachwycającego albumu „Organ”, który został
wydany w 2020 roku. Artystka zagra 6 listopada
w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Atmosfera miejsca będzie niezwykła i nawiązywać
będzie do miejsca, w którym nagrano płytę: tallińskiego kościoła Świętego Mikołaja.
Główną sceną festiwalu jest Haus der Berliner Festspiele z jego Side Stage. Pozostałe
koncerty odbędą się w klubie jazzowym A-Trane jazz , w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma
i w Quasimodo. Program dostępny jest na stronie internetowej.

Świąteczny Ogród Berlina
19 listopada 2021 - 09 stycznia 2022
Od listopada do stycznia Botaniczny Ogród
zamienia się w świecącą rozmaitymi kolorami bajkę z tajemniczymi światłami, magicznymi lasami oraz rzeźbami.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się
w 1964 roku. Początkowo festiwal był znany
jako Berliner Jazztage (aż do 1980 roku). Jego
dyrektorami artystycznymi byli Joachim-Ernst
Berendt (1964-72), George Gruntz (1973-94),
Albert Mangelsdorff (1995-2000), Nils Landgren (2001, 2008-11), John Corbett (2002),
Peter Schulze (2003-07), Bert Noglik (2012-14)
oraz Richard Williams (2015-17). Od roku 2018
jego kuratorką jest Nadin Deventer.
Więcej informacji : https://www.berlinerfestspiele.de/en/jazzfest-berlin

Największe ZOO w Europie pokryje się świątecznymi światełkami. Historyczny Pałac Friedrichsfelde jest sercem bożonarodzeniowej
ścieżki. To druga co do wielkości (po instalacji
w Ogrodzie Botanicznym) grudniowa iluminacja
w Berlinie. I znajduje się we wschodniej części
miasta. Nareszcie doczekała się ona tak spektakularnych widoków „w naturze”.
Ścieżka ma dwa kilometry i zatacza koło. Zobaczymy na niej trzydzieści rzeźb świetlnych, podświetlane drzewa, świecące gwiazdy. Wszystko
to prowadzi nas do celu: Pałacu Friedrichsfelde, neoklasycystycznego budynku w centrum
Tierpark. Tam czekają na zwiedzających kulinarne rozkosze.
Tierpark
Elfriede-Tygör-Straße 6
10319 Berlin
Bilety : 17 Euro
Godziny otwarcia : 17 :00-22 :00 Zamknięte 22,
23, 29 i 30 listopada oraz 24 i 31 grudnia 2021.

Fot. Christmas Garden Deutschland
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Marta Janik

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
GEWERBE, SERWIS BIUROWY, KSIĘGOWOŚĆ,
SPRAWY URZĘDOWE, JOB-CENTER, UBEZPIECZENIA
Oferujemy pomoc przy
rejestracji i prowadzeniu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(bez konieczności stałego zameldowania w Niemczech)

ADRES KORESPONDENCYJNY dla firm
prowadzeniu pełnej KSIĘGOWOŚCI
zakładaniu KONTA BANKOWEGO
zameldowaniu w IHK, HANDWERKSKAMMER
sprawach związanych z JOB-CENTER i AGENTUR FÜR ARBEIT
uzyskiwaniu KINDERGELD, ELTERNGELD, GRUNDSICHERUNG
ubezpieczeniach zdrowotnych - KRANKENVERSICHERUNG
umowach GAZ, PRĄD, TELEFON, ...
Lichterfelde
Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 Augustastraße 1
12203 Berlin
10829 Berlin

Tel.: 030/77006344 • 030/239 16 284 • Kom.: 0176/49127482 • Fax: 030/23916283

naszeplbiuro@onet.pl

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.: 030/ 5165229-0
mieszkaniowe, na dom, mienia i od
Mobil: 0179/ 70 20 572
nieszczęśliwych wypadków
Fax: 030/ 5165229-29
Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie
Seddiner Str. 5
Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.
10315 Berlin

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de
maciej.daniel@aol.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lunańska 10E/8

71-424 SZCZECIN
Jerzego Janosika 17
+48 91 404 00 66
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18

56-120 BRZEG DOLNY
ul. Ossolińskiego 2c/2
+48 71 723 04 75
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 14-20, czw. 11-17

69-100 SŁUBICE
ul.1 Maja 6
+48 95 737 75 35
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą
na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość
oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych.

Rabenstr. 35, 13505 Berlin
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 208475776

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

• Gewerby bez meldunku i od ręki
• Steuer-Nummer i Freistellung
• Profesjonalna obsługa budowlańców
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia
• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
• Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)
Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E- mail: GewerbeService@onet.eu
Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...
Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Twój Partner od ubezpieczeń,
inwestycji i emerytury.

Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
- załatwiania wszelkich spraw urzędowych
- Consulting, frenching, licencji, patentu...

Wir beraten Sie gern:

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

LVM-Versicherungsagentur

Księgowości,problemów podatkowych

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91, 0171 570 52 44

Sylwia Grunt-Funke
Weimarer Straße 26, 10625 Berlin
Telefon 030 13886222
Mobil 0177 6057818
info@grunt.lvm.de, grunt.lvm.de

Połączenie:
S8- Eichborndamm,
U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego
meldunku

Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de
Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen
Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00

Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln
E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73
Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla firm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992

www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Mobil: 0177 80 99 014 • Facebook • WhatsApp
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11 Listopada Narodowe
Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym, obchodzonym 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli niepodległości w 1918 roku. 11 listopada 1918 roku w miejscowości
Compiégne pod Paryżem przedstawiciele Niemiec podpisali
rozejm, oznaczający zakończenie I wojny światowej. Wcześniej
rozpadło się państwo Habsburgów – Austro-Węgry i Sowieci
zlikwidowali imperium rosyjskie. Wszystkie te zdarzenia utorowały Polakom drogę do niepodległości. 10 listopada 1918 roku
do Warszawy powrócił z internowania w twierdzy w Magdeburgu Komendant I Brygady Legionów Polskich, Józef Piłsudski.
Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując mu pełnię władzy państwowej i wojskowej. Piłsudski został mianowany Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita. Podczas
niemieckiej okupacji oraz w okresie Polski Ludowej rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę nie była obchodzona.
W r. 1989 Sejm RP przywrócił święto 11 listopada i ustanowił je
dniem wolnym od pracy.

FELIETON

Nie do końca rozumiem fenomen święta
1 listopada. Miesza mi się też nomenklatura - nigdy nie wiem, czy właściwie to święto
Wszystkich Zmarłych czy Wszystkich Świętych, które jest kiedy, w którym trzeba pójść
na mszę, a którym jedynie wypada i czemu
akurat w pierwszym dniu miesiąca te nasze
wiejskie, miejskie i przykościelne czy przydrożne cmentarze rozbłyskują tysiącem światełek. Nie rozumieją także moi znajomi,
którzy, spoza Polski, dziwią się, że z tej okazji mamy dzień wolny
od pracy. Próbując więc tłumaczyć, na czym polega waga tego
dnia, sama musiałam zastanowić się głębiej - co właściwie sprawia, że 1 listopada jest dla nas tak istotny. Nie wiem, jak u Was,
ale u mnie to (paradoksalnie, bo przecież nie znosimy porównań
do amerykańskiego halloween) MAGIA.
Przede wszystkim - tajemniczość tego święta. Pamiętam,
jak po raz pierwszy usłyszałam coś o odpustach, które można
uzyskać w tym dniu. Jeszcze jako dzieciak, wbrew temu, w co
się wierzy - bez odrobiny własnej woli - wciśnięty w drewnianej, wąskiej ławce między pokaźnych rozmiarów babcię i ciocię,
podskoczyłam z entuzjazmem, kiedy usłyszałam, że modlitwą
mogę zapewnić dziadkowi wieczność. Kombinowałam, jak koń
pod górę, jak by to zrobić, by trochę odpuszczono jemu (bo według mojej opinii niedaleko miał już do bram niebios), a dużo
więcej jednak żyjącej jeszcze babci, bo widząc, jak jest zacięta,
podejrzewałam, że ona po śmierci może mieć większe problemy
z trafieniem do wyczekanego raju. Temat odpuściłam, nie zgłębiałam się w niego zbyt mocno, nie modliłam konsekwentnie cóż, każda gamifikacja powinna być dostosowana do możliwości
gracza - ja poległam na etapie rozumienia reguł. Może dlatego
ten dzień nadal kojarzy mi się z ponadprzyrodzonymi siłami, nieludzką sprawczością, dzięki której w tym dniu to ja decyduje,
komu będzie odpuszczone, a komu nie.
Po drugie - pogańska obrządkowość tego święta. Pamiętam,
jak w szkole męczyliśmy się z analizą i interpretacją Dziadów II
Mickiewicza. Zanim jeszcze dotarło do mnie, kto to był ten dziad,
że żywi rozmawiali ze zmarłymi, że zostawiono na stołach posiłki
dla duchów, nieśmiało uświadamiałam już sobie jakiś zew słowiańskiej natury dochodzący we mnie do głosu - nie rozumiejąc
wiele z ówczesnych obyczajów, poczułam, że mimo wszystko są
mi one bliskie, że należą do mnie tak samo, jak ja do nich przynależę. Mimowolnie więc przestałam wstydzić się dodatkowego
nakrycia przy wigilijnym stole, babci kreślące na moim czole znak
krzyża przed każdym moim wyjazdem z domu (nawet na zaku-

py w Auchan 3 kilometry dalej), malowania jaj przydomowych
kur czy witania chlebem i solą - choć początkowo kojarzyły
mi się z obciachem, z konserwatywnością i zaściankowością,
poczułam, że to moje korzenie. Na nich wyrastały podwaliny
polskiej kultury, którą znam, w szacunku do niech wyrastałam
ja - dzięki nim potrafię dostrzec swoją wyjątkowość w międzynarodowym tłumie. Dzięki nim doceniam różnorodność
i szanuję przekonania innych - no bo jeśli nikt nie śmieje się
ze mnie, gdy na dożynkach tańczę wokół korony plecionej ze
zboża, celebrując słowiańskie święto plonów, to jakie mam
prawo osądzania tradycji innych krajów? Ta szczypta pogaństwa w naszej kulturze otworzyła mnie na innych.
I w końcu - czar migających światełek. Pamiętam, jak
pierwszy raz tata uznał, że jestem na tyle duża, by pójść na
cmentarz nie z babcią i gromadą kuzynów zaraz po obiedzie,
ale z “dorosłymi”, dopiero po kolacji. Kiedy zobaczyłam setki migoczących światełek, pierwsze, co przyszło mi do głowy
to pytanie: czy istnieje na świecie więcej takich magicznych
wydarzeń, do których dostęp mają jedynie dorośli? Zapach
topiącego się wosku, kłótnie o to, dlaczego niepalący przecież wujek, nosi w kieszeni zapalniczkę, przekładanie zniczy
na płytach grobów bliskich, o których nawet nie wiedziałam,
że kiedykolwiek istnieli, wczytywanie się w imiona i daty, które
nic mi nie mówiły, przelotne ściskanie sobie dłoni z innymi,
wymienianie grzecznościowych co u was? I najbardziej ekscytujący moment - powrót do domu babci, gdzie cała rodzina
siadała nad kubkiem gorącej herbaty, zawsze za słodkiej, zawsze za gorącej - i niekończące się opowieści o tym, ile lat
miał wujek kiedy zachorował, co się dzieje z jego sąsiadką, jak
babcia zaprosiła dziadka na pierwszą randkę, co pradziadek
chował w kominie, kto z kuzynostwa mojej mamy fałszował
przy kolędowaniu, kim była ta pani w bordowym płaszczu na
cmentarzu i czy jej syn nadal pracuje w Norwegii.
O poranku cmentarne światełka migały znów zwyczajnie,
gasnąc nierzadko pod listopadowym deszczem, ale ciepło
tych rodzinnych spotkań tliło się tygodniami. To dla nich planuję urlop tak, by trafić do domu w pierwszym dniu miesiąca.
I to też przekazuję moim znajomym, kiedy pytają, po co nam
to święto - po to, by być razem, by poczuć się wspólnotą, by
wrócić do korzeni, by poznać się lepiej, by zatrzymać się na
chwilę i zastanowić nad swoim miejscem w świecie - niektórzy
potrafią to zrobić samodzielne, głaszcząc kota, inni potrzebują
do tego dnia ustawowo wolnego od pracy. Skoro jednak już
jest - grzechem byłoby nie skorzystać.
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Anna Burek

NAUKA / PRACA

Praca w 4* Hotelu

(Centrum Berlina Hauptbahnhof, Mitte / Alexanderplatz)

dla pokojowek i pokojowych

Physiotherapeut/in gesucht, etablierte
Physiotherapie in Falkensee sucht
Verstärkung in Minijob/Teil-/Vollzeit.
Überdurchschnittliches Gehalt 14 bis 18€.
An deinem Geburtstag hast Du frei.
Ausagekrätftige Bewerbung bitte an:
AH-Physios UG Bahnhofstr. 30 • 14612 Falkensee

11,11 € za godz
75% dodatek w święta i niedziele
Premia za jakość
Również bez doświadczenia, bez jez. niemieckiego
niemiecka umowa o pracę (wszystkie świadczenia)
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne
od poniedziałku do piątku
od 10:00 od 16:00
Kontakt telefoniczny w jez. pol.:
+49 177 / 233 29 61 / +49 30 6003166-14
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Turmstraße 33, 10551 Berlin

Firma usług hotelarskich oferuje
całoroczne miejsce pracy jako:

Poszukujemy pracowników

pokojówka/pokojowy
oraz kierownik piętra

pokojówka/pokojowy
kierownik zespołu

Godziny pracy: pon-niedz. między
godz. 8.00 - 17.30.

Oferujemy:

6-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu.
Wynagrodzenie za godzinę wynosi 11,11 €
plus dodatki za niedziele i święta.

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

(ze znajomością j. niem.)

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 11,11 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo
80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200%
wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski
częściowo zwracamy koszt dojazdu

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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NAUKA / PRACA
Ambulanter
Pflegedienst

Ambulanter Pflegedienst APA,
poszukuje pielęgniarek i pomocy pielęgniarskiej
na pełen lub częściowy etat.
Oferujemy pracę od zaraz w hotelach
(w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:

Znajomość języka niemieckiego :
komunikatywny

POKOJÓWKA/POKOJOWY
SUPERVISOR
OSOBA SPRZĄTAJĄCA OTWARTE PRZESTRZENIE

Prawojazdy kategorii B: wymagane

OFERUJEMY:

• niemiecką umowę na stałe
• prace w hotelach 4* i 5* w Berlinie i okolicach
(Blankenfelde-Mahlow, Potsdam)
• osobiste szkolenia i nadzór
• wynagrodzenie do 13€ brutto/godz.
• dodatek 80% za niedziele i święta
• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu
• premia 500€ za zwerbowanie nowego pracownika
Dla osób mówiących w języku niemieckim mamy również
inne oferty. Zeskanuj kod obok i wejdź na nasz fanpage na
Facebook’u. Sprawdź naszą zakładkę pt. Oferty pracy.
E-Mail: personal@kleine.berlin. Tel.: 0049 30 27 57 25 052
(w języku polskim). Adres firmy:
KLEINE Reinigungs-und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Str. 132, 10407 Berlin

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–15:00

Bliższe informacje w j. polskim i niemieckim pod:
Tel: 017620346353
Email: mail@pflegedienst-apa.de

Matematyka po polsku, po niemiecku
www.matheman.de

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
(Online via Internet). Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

Pflegeheim Pinecki szuka
Pielęgniarek/Pielęgiarzy/Fachkraft-ów do współpracy.

Tel. 030/8916026 Kontakt Fr. Sieprath lub Fr. Höffner

NCM Malerbetrieb GmbH
Witamy serdecznie w Przedsiębiorstwie RC. RC oferuje opiekę w nowoczesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem umysłowym
oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad
20 ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu.

Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady
oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).
TEL. 0 30 / 72 01 88 40
FAX 0 30 / 72 01 88 41

Robert-Jungk-Oberschule
Państwowa Niemiecko-Polska
Szkoła Europejska w Berlinie

Możliwość polsko-niemieckiego egzaminu MSA w 10. klasie
oraz polsko-niemieckiej matury w 13. klasie.
Zapisy do klas 7. od 11. do 24 lutego 2022

Sächsische Straße 58, 10707 Berlin-Wilmersdorf

Tel. 86 39 28 0
Asystentka stomatologiczna poszukiwana
do nowoczesnej praktyki w Lichtenrade
Poszukujemy miłej asystentki stomatologicznej od zaraz do naszej
praktyki na 35-40 godzin. Doświadczenie w chirurgii i implantologii
będzie dodatkowym atutem (ale nie jest wymogiem). Wykonanie
wycisków tymczasowych i wycisk precyzyjny nie powinno stanowić
problemu. Chętnie otrzymamy krótką aplikację na e-mail:
zahnarztpraxis-kissal-hundt@t-online.de
Godziny pracy: pełny etat
Zawód: Asystentka stomatologiczna
Dzielnica: Tempelhof-Schöneberg
Rozpoczęcie działalności: natychmiast

Wymagana
znajomość języka
niemieckiego

Do naszych ośrodków w Berlinie i Brandenburgu poszukujemy:

Opiekuna/Opiekunki
Zakres obowiązków
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
Pomoc w codziennych czynnościach
Organizacja czasu wolnego
Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy
Oferujemy
Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci filar)
Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
Podnoszenie kwalifikacji poprzez regularne szkolenia
Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów
Oczekujemy
Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne,
pielęgniarskie lub pokrewne
Motywacja i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B
Komunikatywna znajomość języka niemieckiego minimum B1
Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego: E-mail: job@rc-online.eu, lub
monika.radke@rc-online.eu, Poczta: RC rehaconsult gGmbH, Wittestraße 30 J,
13509 Berlin. W razie pytań proszę dzwonić: 030-4366 249 103 Monika Radke (PL)
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu
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NAUKA / PRACA
Suche zuverlässige erfahrene Maler/Tapezierer, Tischler und Elektriker
mit Berufserfahrung für Einbauküche und 45m² Wohnung in Marienfeld
von privat für privat, WhatsApp: 0178 5875724,
E-Mail: rolli2008@yahoo.de
Poszukiwany fizjoterapeuta/ka do praktyki fizjoterapeutycznej
PHYSIOLAB, Berlin-Steglitz (www.physiolab-berlin.de).CV proszę
wysyłać na: info@physiolab-berlin.de
Spedycja szuka kierowcy na kat. C!-Praca od pn do pt, -Stanowisko
pod Berlinem w Großbeeren,- od 5:00 do 12:00/13:00, -Zarobki od 1800€
Netto kl. 1, Umowa pracy stała (niemiecka). Tel.: 0177 8778049
Krawca, krawcową zatrudnię w zakładzie przeróbek krawieckich.
Tel.: 0157 72976812
Poszukujemy sekretarki ! Umowa o pracę minijob (450€) –
w późniejszym czasie możliwy Teilzeit. Wymagana bardzo dobra
znajomość języka polskiego oraz niemieckiego. Hauselfen GmbH,
Mail: kontakt@hauselfen.com
Potrzebuję pracowników do remontów mieszkań.
Tel.: 0176 236 333 81. Proszę o SMS
Praktyka Stomatologiczna na Adenauerplatz, szuka uczennicy.
(Ausbildung als Zahnmedizinischefach Angestellte) Zahnarztpraxis
Monika Nowak, Xantener str 22, 10707 - Berlin, tel: 030 680 87 813

Friseur /Friseurin gesucht, für Berlin (Deutschland)
Anforderung
Wir bieten
• 2000 € Nettolohn + sehr gutes Tip • Sprachkenntnisse > ein wenig
deutsch/ englisch
• 500€ Einstiegsbonus
• Teamfähigkeit
• angenehme Arbeitsatmosphäre
• fachliches können Damen
• 24 Tage Jahresurlaub
und Herren
• freundliches Team
Melden
könnt ihr euch unter
• Vollzeit/ Teilzeit
• Handy: +49 157 72811966
• Unterkunft vorhanden
• E-Mail: mpritschens@gmail.com

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada
Posiadam gospodarstwo rolne w Polsce, ale składek do KRUS nie
płaciłam, ponieważ pracowałam w sumie około 41 lat na umowie
o pracę , choć nie zawsze w pełnym wymiarze pracy. Niemiecki organ
rentowy w wydanej ostatnio decyzji rentowej część mojego polskiego
stażu pracy obniżył na 60 procent, pomimo mojego statutu przesiedleńca oraz złożeniu zaświadczenia o wymeldunku z Polski jeszcze
przed otrzymaniem decyzji rentowej?
Z dalszego przedstawienia szczegółów sprawy wynika, że we wniosku
o rentę nie podano kilku bliższych danych, jak właśnie posiadanie legitymacji przesiedleńca, jak też pominięto podanie faktu wymeldowania się
z Polski. Najwidoczniej doszło do przyjęcia dużego prawdopodobieństwa
możliwości powrotu do Polski na podstawie samego faktu posiadania gospodarstwa w Polsce, w połączeniu z brakiem pozytywnej deklaracji o braku zamiaru powrotu,które zostało dorozumiane w negatywnym sensie.
Należy wobec tego wnieść odwołanie, wnioskując przywrócenie pełnowartościowego zaliczenia polskiej wysługi lat pracy.
Niezbędne jest przedłożenie legitymacji przesiedleńca i przypomnienie wymeldowania z Polski w postaci kopii odpowiedniegozaświadczenia.
Zmiana zaszeregowania mojej 10-letniej pracy w spółdzielni pracy
z tabeli taryfowej 13, przewidzianej dla warsztatów rzemieślniczych
do właściwej tabeli 2 przemysłu chemicznego wydawała mi się
w prowadzonym postępowaniu odwoławczym prawie pewna, sądząc
z wypowiedzi pracownika prowadzącego moją sprawę, gdy niespodziewanie DRV dołączył zaświadczenie sprzed dwóch lat jakiejś innej
spółdzielni inwalidzkiej, według którego głównym celem zatrudnienia
w niej była rehabilitacja zatrudnionych niepełnosprawnych, bo wymagali oni indywidualnego i specyficznego nadzoru medycznego oraz
pedagogiczno-opiekuńczego. Na podstawie tego innego zaświadczenia DRV sugeruje podobny stan faktyczny w mojej spółdzielni, mimo
tego, że wcześniej udowodniłam wielkość produkcji, wytwarzanie zysków i całkowitą autonomię finansową mojej spółdzielni?
Ponieważ chodzi o stosowanie dowodu z analogii, która jednak nie jest
właściwie możliwa przy dwóch tak różnych organizmach gospodarczych,
jak zakład produkcyjny, zorientowany na osiągnięcie odpowiedniego obrotu i potrzebnych wysokości cyfr sprzedaży oraz zakład typowo rehabilitacyjno –opiekuńczy, należy postarać się o kolejne zaświadczenie co do
rodzaju stosowanego nadzoru, z ewentualnym opisem rodzajów pracy
wykonywanych przez poszczególne grupy niepełnosprawnych. Powinno
zawierać ono podkreślenie, że chodziło przede wszystkim o rehabilitację gospodarczo- społeczną, a nie pedagogiczno-medyczną, co powinno
pozwolić organowi rentowemu uzyskać pewność o odmienności tamtego
przykładowego zakładu i odejść od trwania przy niesłusznej taryfikacji.
Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin Alt-Mariendorf
poszukuje
Alt-Mariendorf
egzaminowanych Pielęgniarek,
Pielęgniarek/ Altenpfleger
Altenpfleger
i pomoce pielęgniarskie ze znajomością
znajomością
j. niemieckiego. Bliższe informacje
informacje
w j. polskim i niemieckim:
niemieckim:
Tel.Tel.:
030 030
32 32512699,
51 26 99
PDL,
pdl-mobil-berlin@hesena.de,• www.hesena.de
pdl-mobil-berlin@hesena.de
www.hesena.de

Polsko-niemieckie małżeństwo poszukuje:
sympatycznej i zorganizowanej osoby
do prowadzenia domu - sprzątanie, pranie,
układanie, zakupy oraz wsparcie w opiece
nad pieskiem – w wymiarze 20 godz/tyg.
Obowiązkowa znajomość jezyka niemieckiego.
Prawo jazdy mile widziane.
Praca bez zamieszkania.
Zainteresowane osoby prosze o kontakt:
Tel:0157/51044570

Ambulanter Pﬂegedienst "Galerie"

szuka Alten- Pflegehelferin ze znajomością j.niemieckiego i j.polskiego.
Prawo jazdy nie potrzebne. Tel.: (030) 32303208 w godz. 12.00-16.00.
Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

VERKÄUFER/IN (M/W/D)
FÜR UNSERE
FILIALEN IN BERLIN
GESUCHT
Wir suchen ab sofort Verkäufer/
innen (m/w/d) als Verstärkung für
unsere Filialen in Berlin.
Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!
Vollzeit/Teilzeit/Minijob
5-Tage Woche
einen sicheren Arbeitsplatz in
einem Traditionsunternehmen –
seit über 125 Jahren
Backkunst in Berlin
ein kollegiales, familiäres
Betriebsklima
Urlaubs- & Weihnachtsgeld
übertarifliche Leistungen
bis zu 3.000,00 € jährlich

WWW.BAECKER-WIEDEMANN.DE

KONTAKTY | 15 | KONTAKTY

bezahlte Überstunden
mit 25 % Zuschlag
Sonn- und Feiertagszuschlag 75 %
Personalrabatt von bis zu 75 %
Aufstiegschancen
(bis zum Team-Leiter)
Zuschuss für die Reinigung von
Arbeitskleidung
Frau Mews freut sich auf
Ihren Anruf unter:
030 / 723 9260

DER BERLIN-BÄCKER.

Myślę, że będziemy mieć już wtedy swoje miejsce, gdzie każdy
będzie mógł w dowolnym momencie przyjść tam, gdzie będą zaangażowane osoby i gdzie będzie można otrzymać pomoc. Chciałabym, żeby połączenie kolejowe między Berlinem a Szczecinem
było dużo szybsze. Poza tym, tak jak teraz, 50-urodziny będziemy
świętować podczas wspólnych spotkań przy dobrej herbacie i winie.

JAK SZCZECIN Z KREUZBERGIEM,
CZYLI PO PARTNERSKU

Życzę więc 100 lat!

IDOL, KTÓREGO NIE BYŁO
Był już Dr. Dresem, discopolowcem w stylu techno, wrogiem
publicznym nr 1, a nawet wyznawcą szatana. Teraz wraca jako
Zygmunt Blask. „Stworzyłem gwiazdę polskiego glam rocka,
która nigdy nie istniała, a ja jestem jej megafanem” – mówi
Ziemek Ziemowit, ekstrawagancki berliński muzyk, DJ, performer, z którym rozmawia Maciej Wiśniewski
Wydajesz płyty naprzemiennie, niektóre po polsku, niektóre po niemiecku. Twój nowy album jest dopełnieniem polskiej trylogii...
Tak, co jakiś czas ciągnie mnie do polskich klimatów. Najpierw
było Techno Polo w 2013 r., potem Wróg Publiczny nr 1 - agresywna wokalnie płyta – a teraz ,,Legenda Zygmunta Blask”.
Kim jest bohater tej płyty - Zygmunt Blask i jaki jest związany z nim koncept? Bo to jest taki klasyczny concept album…

Dorota Kott, zdjęcie RBB / Gusowski

„Był koniec lat 90. Spoglądaliśmy na siebie z zaciekawieniem przez Odrę, a inicjatywy, które wówczas powstały na
Kreuzbergu, były przenoszone do Szczecina” – wspomina Dorota Kot ze stowarzyszenia Partnerstwo Miast ze Szczecinem,
z którą o 25-leciu współpracy między Szczecinem a Kreuzbergiem rozmawia Adam Gusowski.

To nawet bardziej opera rockowa niż album koncepcyjny, bo po
raz pierwszy nie zamieniam się w jakąś nową figurę - w diabła albo
w diskopolowca w fioletowym garniturze, tylko tym razem stworzyłem idola, gwiazdę polskiego glam rocka lat 70., która nigdy nie
istniała, a może istniała - nie wiadomo. W tym wypadku ja jestem
megafanem tej gwiazdy, jestem nią zafascynowany i uważam, że
powinna być bardziej doceniana.

Osadzasz pana Zygmunta w latach 70. Wydaje mi się, że niePartnerstwo Szczecina z berlińską dzielnicą Friedrichshain-Kreuzberg obchodzi właśnie 25-lecie. Co sprawiło, że to part- przypadkowo, bo jesteś czujnym obserwatorem tego, co się
w Polsce dzieje. Czy ten gomułkowski PRL przypomina Ci tronerstwo powstało?
chę dzisiejszą Polskę?
Myślę, że doprowadziły do tego przyjaznie stosunki między
polskimi a niemieckimi obywatelami w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg. Natomiast samo stowarzyszenie ma swoje korzenie
w Polskiej Radzie Społecznej i w Regenbogenfabrik na Kreuzbergu. To był koniec lat 90, czyli czasy, kiedy wszyscy spoglądali na
siebie przez Odrę, przez granicę. Może nie tyle ze sceptycyzmem,
co z zaciekawieniem. Inicjatywy, które powstały wówczas na Kreuzbergu, przenoszono do Szczecina, tak jak na przykład słynny
projekt Kreuzberger Hinterhöfe, który został przeniesiony do dzielnicy Turzym w Szczecinie jako Zielone Podwórka. Członkowie
stowarzyszenia wspólnie tworzyli Podwórka, które bardzo się rozrosły i powiedziałabym nawet, że teraz funkcjonują nawet lepiej
w Szczecinie.

Absolutnie tak. To ma być refleksja o dzisiejszej Polsce, a słowem
kluczem jest propaganda, która na taką skalę jak teraz nie istniała
nawet w PRL. Wówczas nie było aż tylu możliwości manipulowania
materiałami. Nie było tylu kanałów ani mediów społecznościowych.
Żyjemy w czasach wręcz stworzonych do tworzenia propagandy.
,,Legenda Zygmunta Blask” to tragiczna opowieść człowieka, który
usiłował się odnaleźć w tamtych czasach, próbował tworzyć. Ale
żeby taki dziwak w ogóle mógł tworzyć, musiał się podporządkowywać, tak jak dzisiaj artyści w Polsce.
Ale też Zygmunt Blask wydaje się być artystą queerowym.
Stosunek do osób nieheteronormatywnych to dziś temat czołowy w Polsce.

Potem Polska weszła do Unii. Czy wtedy Wasza współpraca
Tak właśnie jest. Zygmunt Blask usiłował ukrywać swoją queerosię zmieniła?
wość elementami muzyki propagandowej z lat 50. To trochę taka
fasada, za którą próbował się ukryć. To też nawiązanie do dzisiejOd kiedy Polska została krajem członkowskim było już o wiele ła- szej Polski.
twiej się spotkać. Co za tym idzie - było więcej kontaktów. Powstał
projekt Berlinka, były wymiany, było zapraszanie się na Podwórka.
Porozmawiajmy o muzyce: kreując postać Zygmunta BlaPowstawały projekty literackie i kulturalne. Dzisiaj otwieramy się na ska, sięgnąłeś nie tylko po rocka - Twój rockowy debiut – lecz
nowych ludzi i nowe projekty. Mamy nowe tematy, np. tak zwanych także po gatunek, który wtedy był popularny, czyli glam rock.
stref wolnych od LGBT. To jak najbardziej aktualny temat. Oczywi- Dlaczego?
ście, tutaj nie będzie żadnych takich stref, ale to była bardzo ważna
informacja, żeby nie zakończyć tej współpracy, bo niestety wiele
partnerstw z tego powodu się zakończyło.
Jak w trudnych, niestabilnych czasach funkcjonują takie
partnerstwa?
Partnerstwo tworzą zwykli ludzie. Wspólnoty osiedlowe, rady
osiedla, działacze danych dzielnic. Oni na ogół nie są uwikłani
w politykę. Jeśli ktoś naprawdę ma ochotę na współpracę, kontynuuje ją. Szczecin i Berlin bardzo się zmieniają. Warto się od siebie
uczyć, inspirować się nawzajem. Tak jak w przypadku Zielonych
Podwórek -projektu, który pokazał co robić, żeby przestrzeń miejska należała do nas.
Spójrzmy w przyszłość. Jak mogłoby wyglądać partnerstwo
Ziemek Ziemowit, zdjęcie autor: Julien Cott
za 25 lat?
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To idealny format, żeby stworzyć dramatyczną operę rockową:
opowieść o tragicznym dziwaku, który walczy, żeby czegoś dokonać, jest inny, wykluczony. A to właśnie tematyka glam rocka, bardzo aktualna w czasach dyskusji na temat LGBT - żeby dać tym
osobom przestrzeń. Glam rock nadaje się do tego idealnie. Zresztą
ta muzyka była wówczas znana na Zachodzie, a w Polsce o takich
rzeczach jak mężczyzna w makijażu nawet się nie rozmawiało.

lasy - niesamowite połacie przestrzeni, przeciwieństwo Berlina,
w którym zabudowuje się każdą lukę. Słyszę ptaki, zwierzęta, fantastycznych ludzi. Patrzę z sentymentem na fakt, że miałam szczęścia wychowywać się blisko przyrody.

Ale wróćmy do Berlina, gdzie pracuje Pani również jako pedagog w szkole muzycznej na Reinickendorfie i w gimnazjum
na Spandale, gdzie uczy Pani osoby z niepełnosprawnościaŻyczę więc udanych koncertów najlepiej na żywo. A Pań- mi…
stwu polecam śledzić, co jeszcze wymyśli mój gość, Ziemek
Oprócz tego jestem pedagogiem specjalnym i pracuję z osobami
Ziemowit, dziękuję za rozmowę.
niewidomymi. Na razie w szkole nie mam takich dzieci, ale jeśliby
były, musiałabym przygotować materiał dostosowany w Braille’u,
którego musiałam się nauczyć. Uczniowie mają dużo cierpliwości,
są otwarci i kochani. Chcą grać i uczyć się.

KIEDY GRAM, WIDZĘ GÓRY

W szkole średniej grała z Łukaszem Golcem w góralskiej
kapeli ludowej. Dziś mieszka w Berlinie, koncertuje jako kameralistka i solistka, ale kiedy gra muzykę ludową, widzi góry,
słyszy ptaki i wraca do miejsc, za którymi tęskni. Z Joanną Filus-Olenkiewicz, altowiolistką i skrzypaczką rozmawia Tomasz
Kycia

Jakie są Pani marzenia na przyszłość? Gdzie i kiedy będzie
szansa na spotkanie Joanny Filus-Olenkiewicz ze skrzypcami
i altówką?

Mam nadzieję, że niebawem. Cały czas składam wnioski o finansowanie. We wrześniu koncertowałam m.in. z wybitną sopranistką
Joanną Petryką-Wawrowską oraz ze znakomitym kompozytorem
i skrzypkiem Karolem Borsukiem., także z dr Iloną Czachowską
Jest Pani bardziej altowiolistką czy skrzypaczką?
związaną z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą. Była to
muzyka Karola Borsuka do poezji Karla Dedeciusa. Chciałabym
W pierwszej kolejności jestem skrzypaczką, która ukończyła to powtórzyć w Berlinie i we Frankfurcie nad Odrą. Marzę też
Akademię Muzyczną w Katowicach, ale altówka zawsze była bli- o wspólnym projekcie z moją najmłodszą siostrą, która również jest
ska mojemu sercu. Jedna z moich sióstr kończyła altówkę i praw- skrzypaczką i zajmuje się muzyką barokową.
dopodobnie tym tropem podążyłam. Ukończyłam też Akademię
Muzyczną w klasie altówki, u prof. Maurera w Grazu. I tak to się toA gdyby mogła Pani na zasadzie sky is the limit zdecydoczyło. Trochę w Austrii, trochę w Niemczech. Zdobywałam kolejne wać, gdzie koncertować, co zrobić muzycznie?
miejsce w orkiestrach, m.in. jako koncertmistrzyni. Potem przyszła
miłość do głębszego, ciemniejszego brzmienia. Zaczęłam podążać
Mam w planach projekt z Akademią Beethovenowską. Zamiew tym kierunku, zajmować się nowymi utworami, współczesnymi. rzamy podbić Dubaj, Abu Dhabi i Chiny. Chciałabym też powrócić
I tym się w tej chwili bardziej zajmuję, występuję więcej solo, ka- do Japonii...
meralnie.
Życzę Pani spełnienia tych marzeń i dziękuję za rozmowę
Jakie emocje towarzyszą Pani podczas grania na altówce,
a jakie na skrzypcach?

DWUJĘZYCZNOŚĆ? WYJDŹMY
JEJ NAPRZECIW

Kiedy gra się na skrzypcach, to jest dużo więcej szybszych przebiegów. Brzmienie skrzypiec jest o kwintę wyższe, czyli czasem
bardziej ostre i wydaje mi się, że w moim przypadku bardziej chodziło o biegłość, technikę. W altówce jest trochę inaczej. Nie twierdzę, że nie trzeba być dobrym technicznie, wręcz przeciwnie, ale
„Rozwój dwu- czy wielojęzyczny nie tylko nie szkodzi dziecbardziej udaje mi się wejść w głębię instrumentu, w dźwięk, ciepło, ku, lecz wręcz daje mu ogromne możliwości rozwoju intelektupurpurę.
alnego, poznawczego i językowego. Sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjnego” – mówi dr Anna Mróz, językoznawczyni
Urodziła się Pani w Bielsku-Białej. Od 2010 roku mieszka i ekspertka dwujęzyczności, z którą na temat dwujęzycznego
Pani w Berlinie i koncertuje po całym świecie, nawet w Japonii. wychowania dzieci rozmawia Monika Sędzierska.
Gdzie są Pani początki fascynacji muzyką i instrumentami?
Rodzice dzieci dwu- i wielojęzycznych często konfrontowani
W domu rodzinnym. Mój tato grał na trzech instrumentach, mama są z opinią, że kilka języków może zaszkodzić. To prawda czy
pięknie śpiewała. Ich marzeniem było, żeby ich dzieci poszły w tym mit?
kierunku. Kiedy miałam 15 lat, podeszła do mnie pani profesor od
skrzypiec i zapytała, czy chciałabym wspierać dzieci, które sobie
Mit. Warto uświadomić sobie, że większość ludzi na świecie
gorzej radzą na tym instrumencie. Tak się zaczęła moja historia jest dwu-lub wielojęzycznych, często nie nabywając danego języpedagogiczna. Następnie kolega z klasy, Łukasz Golec, zapytał, ka w formie piśmiennej. To wszystko opiera się na możliwościach
czy chciałabym grać z nim w kapeli góralskiej w Milówce. I przez 2 ludzkiego mózgu, więc nie ma żadnego ryzyka, że to może dziecku
lata jeździliśmy tam co tydzień i graliśmy w kapeli ludowej.
w jakiś sposób zaszkodzić czy pomieszać w głowie. Niestety, takie
stereotypy i mity nadal są obecne w społeczeństwie. Bywają reproBielsko-Biała to góry, piękne krajobrazy… Jakie krajobrazy dukowane w placówkach edukacyjnych, bo niestety, tego punktu
towarzyszą Pani podczas grania muzyki ludowej?
programu nadal brakuje w kształceniu nauczycieli.
To muzyka bardzo bliska mojemu sercu. Po pierwsze dlatego, że
Skąd wziął się taki mit?
od niej zaczynałam. Po drugie, moja siostra zajmuje się folklorem
i piękni śpiewa. Kiedy słyszę tę muzykę, to widzę nasze ,,górecki”
W latach 60. przeprowadzano badania, zwłaszcza w Wielkiej
i te wszystkie otwarte szczyty, które kiedyś były porośnięte przez Brytanii, na dzieciach z tłem migracyjnym, głównie z rodzin robotniczych. Rzeczywiście, te dzieci wykazywały rozmaite problemy edukacyjne, również w rozwoju językowym, natomiast nie wynikało to
z ich potencjału kognitywnego, lecz z faktu, że edukacja i wartości
językowe nie były reprezentowane przez badaną grupę. Położyło
się to cieniem na społecznym odbiorze dwu- i wielojęzyczności.
Dzisiaj natomiast jest wiele badań potwierdzających, że rozwój
dwu-i wielojęzyczny daje niesamowite możliwości rozwoju intelektualnego, poznawczego i językowego dzieci.
Czy języki są ze sobą jakoś połączone w naszym mózgu?

Joanna Filus-Olenkiewicz RBB/ Kycia

To są sieci neuronalne, zlokalizowane w konkretnych ośrodkach
w mózgu. Im wcześniej dziecko zostało skonfrontowane z drugim
językiem, im wcześniej uczyło się go jednocześnie, tym bardziej te
ośrodki są do siebie zbliżone, rozbudowane i wyraźniejsze. Możemy zapytać zatem, czym jest inteligencja? To nic innego jak rozbu-
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Anna Mróz RBB / Sędzierska

dowana sieć połączeń neuronalnych, pomiędzy którymi z niesamowitą prędkością przepływają impulsy, czyli informacje. Umiejętność
przesyłania tych informacji z jednego miejsca w drugie, swoistego
łączenia kropek to potencjał intelektualny. Im wcześniej dziecko ma
szansę nabywać drugi język, tym te połączenia nerwowe są bardziej rozbudowane, a transfer informacji językowych może przebiegać dużo sprawniej. To, że dzieci jednocześnie poznają dwa
określenia na jeden przedmiot, sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjnego, bo uczą się rozumowania metaforycznego. A jeżeli
język pochodzenia jest bardzo dobrze rozwinięty, to drugi i każdy
następny jest nabywany w bardziej efektywny sposób.
Jednak wielu rodziców obawia się, że dzieci będą mieszać języki.
Taki etap w rozwoju dziecka może się pojawić, bo dziecko potrzebuje czasu na uporządkowanie tych struktur, a przede wszystkim na doświadczenie konkretnych słów, konkretnych fraz w obu
językach. Im więcej przeżyć, im bardziej zróżnicowane przeżycia
w obu językach, tym więcej impulsów i większe ustabilizowanie
i poznanie tych słów w obu językach. Ważna jest konsekwencja
rodziców i rozdzielanie języków. Parafrazowanie tego, co dziecko mówi, w sposób mieszany, w jednym języku. Poza tym dzieci
dość szybko orientują się w jakim języku do danej osoby należy
się zwrócić. To fenomenalny proces wymagający wręcz bardziej
zachwytu aniżeli obaw. Wiele zależy też od jakości przekazu językowego rodziców, od rozmowy. To ogromnie ważne.
Bardzo dziękuję za rozmowę

COSMO – Radio po polsku to jedyne w swoim rodzaju spotkanie z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi tworzącymi polską kulturę w Niemczech.
Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język
polski. Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów
w sprawach, które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich
słuchać płyt, jakie czytać książki, gdzie bywać, by spotkać
się z polską kulturą w Berlinie i innych regionach Niemiec.
Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą: Monika Sędzierska, Adam Gusowski,
Tomasz Kycia i Maciej Wiśniewski.
Radio COSMO po polsku
o godz. 18.00 livestream w internecie i na smartfonach
w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
oraz online i na facebooku
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Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Fr

8-14

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

Pn.

Mo, Di, Do 08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 / Mi 08.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 / Fr 08.00 - 13.00

1200-1900
---------

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

Śr.
---------

Czw.

1200-1900
---------

Pt.

900-1400
---------

stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau
822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de

Beata Mydlowska
Zahnärztin

Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.: (030) 615 18 22
Sprechzeiten:
Mo: 12:00 - 20:00
Di, Do: 10:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mi, Fr.: 09:00 - 13:00
und nach Vereinbarung

praxis@dentes-zahnaerzte.de

Pokaż swój najpiękniejszy uśmiech
Zahnarztpraxis Samtweiss
Pn | Śr | Pt 9:00–16:00
Dr. med. dent. Agnieszka Ziolkowska
Wt | Czw | 12:00–19:00
Berliner Str. 2, 13507 Berlin (Alt-Tegel)
Telefon 030 433 80 20
www.zahnarztpraxis-samtweiss.de
info@praxis-samtweiss.de
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Koszty podobne do cen w Polsce

LOGOPEDA
Magdalena Mayer

Tel:
(030) 805 853 83
Mobil: (0160) 931 70 967
E-Mail: magdalena.radziewicz@onet.eu

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

Terapia prowadzona jest w języku polskim

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska
Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń.
Pomoc indywidualna oraz terapia par.
Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

GABINET PSYCHOTERAPII
4, 10117 Berlin
BARBARA KREMER Kronenstrasse
Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

POLSKI NEUROLOG W BERLINIE
www.neurolog-berlin.de/polski

Dr med. hab. Paweł Fidziński
SPECJALISTA NEUROLOG

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG

Kontakt
Baumschulenstr. 31, 12437 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2000-377-17
E-Mail: info@neurodoc-berlin.de

Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00,
Pt. 9.00 - 14.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

Dr. med. Olga Siegel
Specjalista laryngolog

Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

Praxis:
Hermannplatz 5, 10967 Berlin
(Neukölln; U-Bhf Hermannplatz)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Godziny otwarcia
Środa
14:30-18:30
Czwartek
14:30-18:30
Piątek
9-13 & 14-17
oraz po uzgodnieniu

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

•
•
•
•

Alergologia: testy i odczulanie
Zabiegi dla dzieci i doroslych
Terapia zmarszczek, BOTOX
Operacje plastyczne

•
•
•
•

Laryngologia dziecieca
Proﬁlaktyka nowotworow
USG
Badanie słuchu i aparaty słuchowe

HNO - Praxis Dr. med. Kai Müller, Schloßstrasse 28, 12163 Berlin
Tel. +49307919031, Email: steglitz@hno-arzt-mueller.de
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Gimnastyka
Fizykoterapia
Terapia Manualna

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia
uroginekologiczna
Drenaż limfatyczny
Masaże
Terapia stawu
skroniowo-żuchwowego
Godz otwarcia:
Pon, WT, Czw: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Śr, Pt:
8:00 - 13:00

mgr Kornelia Mroczek
& Team zapraszają!
Wszystkie kasy
chorych i prywatnie
Physiotherapie-Praxis
»PHYSIOLAB«
Düppelstraße 39
12163 Berlin
+ Rathaus Steglitz
Tel. 030/797 460 16
info@physiolab-berlin.de
Barrierefreie Praxis
Również wizyty
domowe

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg
Dr. Mazhigov Pestalozzistr. 38 • 10627 Berlin

Tel. +49 303133545 • Zapraszamy bez terminu, bez czekania

• PHYSIOTHERAPIE • ERGOTHERAPIE • SCHWIMMSCHULE •
• PRÄVENTION/FITNESS • WELLNESS • WASSERGYMNASTIK •

oferujemy zabiegi w krótkim terminie

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna
OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)
Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00,
Sobota 17.00-19.00 - Gierkezeile 39, 10585 Berlin
13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin
Niedziela 17.00-19.00 - Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89
10245 Berlin

Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)
Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu
Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Apotheker Ronald Weber e.K.
Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800 rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie
jak najkrótszym czasie

Turmstraße 77 • 10551 Berlin
Tel.: 030 - 53 60 45 01
Fax: 030 - 53 60 45 02
info@die-neue-apotheke.berlin

Pon - Pt: 08.00 - 19.00 Uhr • So: 09.00 - 18.00 Uhr

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

- Usługi pielęgnacyjne i opieka medyczna
- pomoc w wykonywaniu codziennych
obowiązków domowych
- bezpłatne doradztwo w zakresie
społeczno-socjalnym / Pflegeversicherung
- personel polskojęzyczny
- rozliczeń dokonujemy z kasami chorych,
kasami ubezpieczenia społecznego
oraz z Urzędem ds. Socjalnych.

Adres: Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de
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Reprezentacyjni rezerwowi
W Berlinie pracuje dwóch piłkarzy reprezentacji Polski. Obrońca
Tymoteusz Puchacz ma kontrakt w Unionie, a napastnik Krzysztof
Piątek - w Hercie. Póki co przygoda ze stolicą Niemiec dla obu zawodników nie wygląda najlepiej, ale miejmy nadzieję, że niedługo
wróci na prawidłowy tor.

Kibice mają nadzieję, że udane występy
przełożą się na liczbę minut otrzymanych od
trenera w Bundeslidze. Póki co Puchacz mógł
zaprezentować się fanom Unionu jedynie w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W starciu
z fińskim KuPS były gracz Lecha asystował już
w siódmej minucie, a całe spotkanie Żelaźni
wygrali aż 4:0. Gorszy mecz na lewym wahadle
zaliczył ze Slavią Praga, przegranym przez berlińczyków 3:1.
Tymoteusz Puchacz w żołnierskich słowach
zapowiada, że nie zamierza odpuszczać, tylko
wkłada jeszcze więcej wysiłku i zaangażowania
w treningi. Poprawy swojej formy szuka także
w Poznaniu, szlifując siłę i motorykę pod okiem
Piotra „Gatuno” Kurka – trenera przygotowania
motorycznego, wcześniej znanego głównie ze
sportów walki.
Paweł Wszołek – co dalej?

https://sport.onet.pl/pilka-nozna/liga-europy/liga-konferencji-tymoteusz-puchacz-ze-swietnym-debiutem-ma-asyste-relacja/fr2xynv

Krzysztof Piątek – nadzieja czy skandal?
Selekcjoner reprezentacji Polski postanowił
powołać na październikowe mecze z San Marino i Albanią aż czterech napastników: Lewandowskiego, Buksę, Świderskiego i Piątka. Na
temat ostatniego z wymienionych panów głos
zabrał znany z kontrowersyjnych wypowiedzi
Jan Tomaszewski:
Nie rozumiem, po co Paulo Sousa promuje tylu napastników? Reprezentacja przecież
nie jest jakimś Caritasem. Wystarczy powołać
Lewandowskiego i ewentualnie dwóch zmienników. Powołanie dla Piątka to skandal, o co
tutaj chodzi?
Październikowe spotkania zweryfikowały
słowa emerytowanego bramkarza, a pytanie
„o co panu chodzi?” byłoby bardziej na miejscu.
W starciu z San Marino trafiali kolejno: Świderski, Buksa i w doliczonym czasie gry Piątek.
Strzelenie gola na Stadionie Narodowym to
piękna sprawa. Miałem sporą przerwę, więc
cieszę się, że dołożyłem coś od siebie. Mam
nadzieję, że dobrą grę będę kontynuował
i w klubie. –
mówił po łatwym zwycięstwie Krzysztof Piątek. Na listę strzelców w trudnym starciu z Albanią wpisał się jedynie Świderski, dając Polsce cenne zwycięstwo, Piątek tym razem nie
wystąpił.
Hertha szczególnie liczy na powrót Polaka
do zdrowia i strzeleckiej formy prezentowanej
w czasach występów dla Genui czy początków
w Milanie. Póki co napastnik otrzymuje niewielkie minuty, lekarze boją się nadmiernie przeciążać kontuzjowaną w maju kostkę piłkarza.
Minut na boisku powinno jednak przybywać,
gdyż forma prezentowana przez stołeczny zespół jest delikatnie mówiąc – rozczarowująca.
Die Alte Dame znajduje się na trzynastym miejscu w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów.
Najbardziej przeraża bilans bramek straconych
– 21 wpuszczonych goli to najgorszy wynik
w całej lidze. Z kolei dziewięć trafień również
nie zachwyca i właśnie na tym polu trener i kierownictwo klubu oczekują na wsparcie Piątka.
Nasz snajper po czteromiesięcznej przerwie
spędził na boisku zaledwie parę minut w katastrofalnie przegranym meczu z Lipskiem – 6:0.
Znów zaprezentował się na murawie w spotkaniu z Freiburgiem, tym razem mając do dyspozycji całą drugą połowę. W 70. minucie strzelił
gola na 1:1, wykorzystując pewnie doskonałe

podanie w tempo. Trener chwalił jego występ,
dodając, że liczy na więcej:
Z nim możemy grać w sposób bardziej zróżnicowany, on sam jest nam w stanie dać bardzo wiele w ofensywie, a dzięki temu możemy
wrócić też do gry czwórką obrońców. To dla nas
wyjątkowy zawodnik.
Ostatnie spotkanie to już 60 minut szans
Piątka w starciu z Eintrachtem Frankfurt. Niestety, tym razem Polak nie wpisał się na listę
strzelców, mimo paru dogodnych szans. Mimo
to, Hertha poradziła sobie, wgrywając z bezpośrednim rywalem w tabeli 2:1.
Tymoteusz Puchacz – zmotywowany i gotowy
Union wszedł w sezon znacznie lepiej od
Herthy, po ośmiu spotkaniach zajmował w Bundeslidze piąte miejsce z dorobkiem piętnastu
punktów. Obrona Żelaznych straciła dotychczas dziewięć bramek. Wpływy na wyniki nie
ma do tej pory Tymoteusz Puchacz, który w tym
sezonie trafił do Niemiec z Lecha Poznań. Ponoć rozmawiał niedawno z trenerem Fischerem, który z jednej strony uspokoił piłkarza,
twierdząc, że wszystko jest na dobrej drodze,
a z drugiej wykazał zdziwienie, że Polak gra
znakomicie w narodowych barwach, nie mogąc
jednocześnie odnaleźć formy w klubie.
Na boisku w Tiranie Puchacz zameldował się
od pierwszych minut meczu i w starciu z Albańczykami radził sobie naprawdę solidnie, przede
wszystkim inicjując akcję, po której padł gol dla
Polski. Zaraz po nim cieszył się wraz z Klichem
przy linii bocznej, niestety pod gradem butelek
i innych przedmiotów rzucanych przez kibiców
z Albanii. Żółta kartka, którą Puchacz otrzymał
w doliczonym czasie gry za zbyt wolne, zdaniem sędziego, opuszczanie boiska, spowoduje
brak tego zadziornego gracza w kolejnym meczu eliminacji z Andorą.

Niestety wielu kibiców mogło już zapomnieć,
że do Unionu Berlin tuż przed Puchaczem trafił także Paweł Wszołek. Zawodnik odszedł do
Bundesligi z Legii Warszawa, w której w ciągu
dwóch sezonów strzelił dziewięć bramek przyczyniając się do zdobycia dwóch mistrzostw
Polski. Wcześniej zbierał doświadczenie międzynarodowe występując w Sampdorii, Veronie i Queens Park Rangers. Powrót do Polski
uważał za krok wstecz. Jak mówił w wywiadach
udzielanych pod koniec lipca, gdy dopiero przeniósł się do Berlina:
Od początku było jasne, że prędzej czy później chcę ponownie przejść do mocniejszej ligi.
Po kilku pierwszych tygodniach pobytu tutaj
czuję, że moje oczekiwania się potwierdziły.
A nawet zostały przekroczone.
Niestety Wszołek nie gra dziś ani w Bundeslidze, ani nawet w Lidze Konferencji Europy,
w której sprawdzane są umiejętności choćby
Puchacza. Oby Wszołek zdołał przekonać do
siebie trenera Fischera, gdyż talent tego gracza
zawsze był wielki, nieszczęśliwie zahamowany
przez złamanie ręki w 2016 roku.
Pozostaje kibicować!
Cieszy pokaźna reprezentacja Polaków
w berlińskich klubach. Każdy z nich trafił do
stolicy Niemiec na innym etapie swojej kariery,
z różnymi marzeniami i celami na przyszłość.
Piątek był już na czołówkach światowych gazet,
strzelając seryjnie gole w lidze włoskiej doczekał się pseudonimu Il Pistolero. Puchacz zaczyna budować swoją markę poza Polską, a na
pewno pomoże mu w tym zaufanie, jakim darzy
go selekcjoner reprezentacji – Paulo Sousa. Co
dalej z Pawłem Wszołkiem, który zawsze stawia
przed sobą jak największe wyzwania?
Nam, kibicom, pozostaje ściskać kciuki i życzyć Polakom jak najdłuższych minut na boisku,
by mogli przekonać do swoich umiejętności trenerów Herthy i Unionu. Derby stolicy Niemiec
odbędą się 20.11.2021 – niezależnie od występów rodaków, warto wybrać się na stadion.
Grzegorz Szklarczuk

Mimo żółtego kartonika piłkarz Unionu zebrał
za występ międzynarodowy pozytywne recenzje, między innymi z ust znanego komentatora,
Mateusza Borka:
Kto mnie zachwycił w stosunku do oczekiwań? Na pewno Tymoteusz Puchacz. Mówimy
o piłkarzu, który dwa razy był na ławce rezerwowych w Bundeslidze, a pięć razy poza kadrą.
Wybiegał miesiąc temu mecz z Anglią, a teraz
znów wychodzi bez praktyki meczowej i gra jak
piłkarz, który ten rytm meczowy ma.
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https://sport.tvp.pl/52652543/bundesliga-hertha-berlin-augsburg-21-krzysztof-piatek-z-golem-rafal-gikiewicz-zagral-dobrze

USŁUGI / INNE

Honigtopf
Restaurant & Cafe
Kuchnia polsko-europejska


 
    
 
 
  
  
   


   
    
 
    
 
 
   
 
   
   
 
      

REMONTY MIESZKAŃ
TERMINOWO • SOLIDNIE • TANIO
Wycena gratis! Tel. 0177 1689892

dołącz do nas!
Marienfelder Chaussee 12,
12349 Berlin

Tel : 030 / 28 65 13 65
wwww.honigtopf-restaurant.de

Dni otwarcia:
pon, wt: od 15.11 otwarte
śr, czw i nd:
12:00- 21:00
pt, sob: 12:00 - 22:00
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USŁUGI / INNE
POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl

0171/6503466

28
N A G R O B K I

Mistrz Kamieniarstwa & Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

Telefon 24 h: (030) 48 47 92 27
Wollankstr. 67, 13359 Berlin

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

www.sanssouci-bestattungen.de

Telewizja internetowa – iptv

U nas znajdą Państwo wspόłczucie,
zaangażowanie i profesjonalizm.
Mόwimy rόwnież po polsku!

tel. 0175 1200 662

Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych.
Robimy to po prostu dobrze.

niedrogo

godnie

stylowo

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

natychmiastowa i tania pomoc w wypadku zatrzaśnięcia
drzwi lub zgubienia kluczy. Usuwanie szkód
powłamaniowych oraz montaż dodatkowych zamków

tel.: 030/ 915 94 017, 0170/ 5837677

REMONTY MIESZKAŃ
parkiet laminat deski
cyklinowanie składanie mebli

tel: 216-34-32, mobil: 0157-59-640-537
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USŁUGI / INNE

Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD.
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji.
Tel.: 0174 4973921

Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center,
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania,
sprawy rentowe i mieszkaniowe etc. (oprócz prawnych) GEWERBY –
kpl prowadzenie papierów, rachunki etc. Mobil: 0157 84894000

Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny,
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890

Remonty; Tapetowanie, malowanie, podłogi, wykładziny, panele,
parkiety, adres, rozbiórki Tel.: 0151 29452775 Daniel

FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX - rekonstrukcja
i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA.
Ola. Tel.: 0178 3476775

Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak:
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, w tym
specjalizujemy sie w klejeniu flizeliny na ścianach.
Emil. Tel.: 0157 54919507 lub Whatsapp: 0152 12150968

Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.

Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów . Rzetelna praca, krótkie
terminy, bezpłatna wycena. Tel.: 0176 96383270

Usługi transportowe - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż,
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie,
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD,
wystarczy Smart TV i internet. Pomoc przy komputerach i drukarkach
oraz internecie. Tel.: 015211474611.

Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwnymi. Meble
na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na ścianę
zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity, marmury
i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne... w atrakcyjnej cenie.
Tel.: 0157 84556424, www.festti.de

Pomoc w sprawach urzędowych: tłumaczenia, urzędy,
ubezpieczenia,rejestracja działalności, przedszkola, zakładanie kont
bankowych, Job Center, Kindergeld, WBS, oraz inne. Zadzwoń i zrób
termin. Biuro otwarte 10-18 , poniedziałek, środa, piątek Berlin –
Kreuzberg. Tel.: 0176 26075011 info@polskiebiuro-berlin.de

Remonty – malowanie, podłogi, hydraulika, elektryka, montaż mebli,
okien, rolet, bram garażowych, altan, przeprowadzki, opróżnianie
pomieszczeń. Wycena gratis. Marek. Tel.: 0177 1689892

Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów, rzetelna praca,
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB),
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, prophilo, botox (również
nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne. Wysoka jakość, promocyjne
ceny. Tel.: 0176 27398949

29 €/m – dla FIRM oraz osób GEWERBE (działalność gospodarcza,)
nielimitowane rozmowy na Niemcy do Polski i do krajów Unii,
Internet, SMS teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 81868077,
kom.: 0176 48207784
Pogotowie remontowe, wykonam drobne i większe prace remontowo
– naprawcze, elektryczne, montażowe w Twoim domu czy też firmie.
Składanie mebli. Czarek: 0162 2677500
MONTAŻ ANTEN SAT – ustawianie anten – pomiary SAT DVB-T.
Akcesoria (Anteny – uchwyty – kable – dekodery Polska TV). Serwis
– Berlin i okolice. Tel. whatsaap Telegram Sygnal 0152 16849681 DE
oraz 0048 733568191 PL
Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem wykonuje
usługi fryzjerskie z dojazdem do domu. Tel.: 0157 32427380
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę
udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring,
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 015129016283 lub
0151 43405449
Wykonujemy prace remontowe, szpachlowanie,malowanie, regipsy,
płytki, tapetowanie, elektryka, hydraulika, montaż drzwi, okien, tarasy,
laminaty, kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 71770337
Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia mieszkań,
kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, dachy, fasady,
kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0151 43405449

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie,
regipsy, tapety, kafle, podłogi, murarskie, izolacje, hydraulika, elektryka,
okna nowe oraz renowacja, prace ogrodnicze, małe przeprowadzki.
Tel.: +49 162 1044173 lub +49 30 85745005

Borkowski Installationen Berlin
MEISTERBETRIEB

USŁUGI
HYDRAULICZNE

• Instalacje grzewcze
• Instalacje wodno-kanalizacyjne
• Instalacje obiektów sanitarnych

info@innenausbau.tech • 0176 10321324

OKNA DRZWI BRAMY
GARAŻOWE OGRODZENIA
Z MONTAŻEM
Tel.: 030/216-34-32, Mobil: 0157-59640537

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne
i relaksacyjne. Tel.: 01637882447

Telewizja przez internet

Pralnia dywanów w kąpieli wodnej. Pranie tapicerki meblowej
i wykładzin. Tel.: 0157 74539629, www.derputzbaer.de

Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Remonty mieszkań – malowanie, szpachlowanie, tapetowanie,
regipsy, podłogi, kafelki, montaż drzwi, okien, elewacja, dachy, kostka
brukowa, tarasy. Tel.: 0176 43571983.

Tel.: 0177 3366646
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MOTORYZACJA / TRANSPORT

AUTO - UBEZPIECZENIA

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg


Usługi rejestracji pojazdów

meldowanie
przemeldowanie

wymeldowanie
zmiana adresu, nazwiska, itp.
  
    
  

pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

www.kfz-zulassung-spandau.de
info@kfz-zulassung-spandau.de

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert
będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)
• diagnostyka
• elektryka
• mechanika
• klima service
• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon
• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de
TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

TOM E K
transport&przeprowadzki
profesionalne przeprowadzki, punktualność
i rzetelność wykonania usług
przewózy mebli (IKEA, Höffner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

Przygotuj swój
samochód przed
zimą
Według danych zebranych przez firmę Starter
z niemal 11 tys. wezwań
w okresie jesienno-zimowym, najwięcej bo aż 34 % wszystkich awarii samochodów
osobowych, dotyczyło problemów z akumulatorem, rozrusznikiem oraz układem zapłonowym. Znacznej części można było
uniknąć.
Już przy temperaturze 10 st. C pojemność rozruchowa akumulatora spada do około 40 proc. Uruchamiając samochód w niskich
temperaturach należy maksymalnie odciążyć akumulator i rozrusznik. Warto wyłączyć wszelkie zbędne odbiorniki, tj. światła,
czy radio, a w momencie rozruchu wcisnąć pedał sprzęgła. Jeżeli tego nie zrobimy, rozrusznik dodatkowo będzie musiał obracać
połową wałków w skrzyni biegów, co generuje znaczne opory
z uwagi na zwiększoną gęstość zimnego oleju, który wypełnia
ten mechanizm - radzi Artur Zaworski, specjalista ds. technicznych i szkoleń mechaników firmy Starter.

Matrymonialne / Towarzyskie

Tel.: 01577 3670602 lub 030 55142631

TR A N SPO RT I P R Z E P ROW D Z K I
przewóz mebli opróżnianie mieszkań
wywóz na BSR

tel.: 0172 573 59 94

Jung gebliebener Mann 70 Jahre jung sucht liebesbedürftige
Dame zum Aufbau einer Beziehung. Tel.: 0162 4989058
67-latka szuka partnera z Berlina bez nałogów do wspólnego
spędzania czasu. Dzwonić tel.: 0157 72637028

„Czarodziejska góra”
Biuro towarzysko- matrymonialne.

Tel. 0157 82 140 140
Łączymy ludzi.
Samotność jest wyborem, nie przeznaczeniem.

0049 176 471 923 57
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MOTORYZACJA
MOTORYZACJA // TRANSPORT
TRANSPORT
MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?

ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE?
Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do
akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 34 lata praktyki – J.Dolny
Tel.: 0176 24346798 i 030 6691210

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
MPU Vorbereitung („Idiotentest”)
mgr psychologii Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin,
www.mpu-in-berlin.de

Tel.: 030 47980232; Tel.: 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

łodzi oraz jachtów

bezpłatne porady

Rafał Lubiński

Przeprowadzki – transport „ Piotrek „
- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR
Tel.: 0152 17271079 lub 030 96596915

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

-------------------------------------E.POGODZINSKI-----------------------------MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA -

0176 83392933

MECHANIK, LAKIERNIK

- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

Funk: 0178 3490159 Tel-Fax: (030 )64493125

Wieloletnie doświadczenie. Naprawi każde auto, pomoże
w TiF ze wszystkimi formalnościami. Usuwanie szkód
powypadkowych. Kosmetyka aut.

Atrakcyjne ceny!

Tel.: +49 162 69 29 449

Megtrans – usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie
pomieszczeń, przewóz sklep – dom). Berlin, Niemcy, Polska
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550,
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz.
Dowozy z domu i pod dom, dowozy na lotniska, paczki.
Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
od
1995 r.

Dipl.-Ing. Michael Żurek
partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!
w Berlinie

*

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz do ubezpieczalni!
BEZPŁATNE PORADY TELEFONICZNE

- ocena szkód powypadkowych dla niemieckich
lub polskich ubezpieczalni (Gutachten)
- pomoc w uzyskaniu odszkodowania z Polski
- ocena wartości pojazdu,
- oględziny u klienta, krótkie terminy.

www.michael-zurek.de

Funk 0163 - 24 007 01, biuro (03322) 22007, dom (030) 76678600

* Gdy wina już ustalona i wyłącznie po stronie przeciwnej, oraz dane sprawcy znane - rozliczenie bezpośrednio z ubezpieczalnią niemiecką. W razie odmowy przez ubezpieczalnie
wypłaty odszkodowania i rachunku rzeczoznawcy, klient jest zobowiązany, jako zleceniodawca, do zapłaty tego rachunku.

KONTAKTY | 27 | KONTAKTY

TURYSTYKA

Pension - Spandau
Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka
Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534

POLONIJNE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTiK BERLIN

Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda,
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży
balkon. Tel.: 0176 21137428

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Cmentarz Żydowski, Weißensee, foto Elżbieta Potępska

Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
serdecznie zaprasza na:

PTTiK Berlin zaprasza w listopadzie
na spacer po Żydowskim Cmentarzu
w Berlinie Weißensee.
Spotykamy się w niedzielę, 14.11.2021 o godz. 11:00 przed budynkiem dworca S - Greifswalder Str. (S-Ring).
Jesień, a zwłaszcza listopad, to czas cichych, pełnych zadumy spacerów wśród kolorowych liści. Wtedy też najczęściej odwiedzamy
cmentarze, znajdujące sie z dala od miejskiego zgiełku i tłoku, by
oddać się refleksji i wspomnieniom. Do takich właśnie miejsc należy Cmentarz Żydowski w Berlinie Weißensee w dzielnicy Pankow.
Jego powierzchnia wynosi 42 hektary z 115 000 miejscami grobowymi. Został otwarty w 1880 roku jako czwarty w kolejności cmentarz gminy żydowskiej na terenie Berlina.

1. Zwiedzanie Märkische Museum w Berlinie i krótki spacer
w pobliżu museum - w tzw.Kölnischer Park. Spotkanie grupy
07.11.2021 o godz. 11.00 na przystanku U-Bahn U2 -Märkisches Museum.
Mieszkańcy rozwijającego się dynamicznie miasta chcieli poznać bliżej historię miasta i stworzyć zbiόr pamiątek dotyczących jego przeszłości. W tym celu w drugiej połowie XIX wieku
powstała Verein für die Geschichte Berlin. Pierwszy dostępny
zbiόr eksponatόw dotyczących historii Berlina ulokowany został
w Pałacu Podewil. W roku 1892 zapadła decyzja o budowie
samodzielnego budynku dla potrzeb muzeum historii Berlina.
Ogłoszono konkrs na projekt budynku na ktory wpłynęło 79
projektόw. Architekt, ktόrego projekt wygrał konkurs, zmarł nagle i jego projekt nie został zrealizowany ze względu na wysoki
koszt budowy. W roku 1896 architekt Ludwig Hoffmann przedstawił swόj projekt, ktόry został przyjęty do realizacji. Budowę
rozpoczęto w 1899 i zakończono w 1908 roku. Märkisches Museum Berlin było pierwszym samodzielnym Muzeum Miejskim
na Świecie. W bryle budynku architekt wykorzystał fragmenty
zabytkowych budowli z Brandenburgii oraz Berlina. Po połączeniu Niemiec Märkische Museum służy jako muzeum miasta
Berlin. Wejście do muzeum: normalny bilet - 5€ ulgowy - 2€
z audiogaidem.
2. W dniu 20 listopada na nasz 14- letni jubileusz powstania
Klubu PTTK w Berlinie oraz zakończenie obchodόw 70- lecia
powstania PTTK.
Ilość zaproszeń ograniczona ze względu na wielkość lokalu i obostrzenia COVID 19, dlatego uroczystość jest przede
wszystkim przewidziana dla członkόw Klubu.
Serdecznie zapraszamy.

Cmentarz to nie tylko nagrobki i grobowce, lecz także urocze miejsce na romantyczne i nostalgiczne spacery, podczas których można odkryć nazwiska osób, które przyczyniły się do rozwoju miasta.
Cmentarz Żydowski w Berlinie Weißensee to jeden z największych
Cmentarzy Żydowskich w całej Europie. Stanowi nie tylko historyczny pomnik społeczności żydowskiej, lecz również opowiada o historii stolicy Niemiec.
Miło spacerując, poszukajmy więc wspólnie nazwisk, które przyczyniły się do tworzenia Berlina na przestrzeni wielu pokoleń.
W imieniu PTTiK Berlin na spacer zaprasza Elżbieta Potępska przewodnik po Berlinie i Poczdamie.
Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie dajemy grupowego ubezpieczenia.

PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska,
przewodnik po Berlinie i Poczdamie,
tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de

Piotr Świderski - licencjonowany przewodnik
miejski w Berlinie i Potsdamie,
tel.: 015738100586, mail: piotr_swider@gmx.de
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KULINARIA

Tradycyjna banica - smak wakacji

Uwaga: Idealnym dodatkiem są przysmażone pieczarki (jeśli lubimy grzyby).

Banica to tradycyjna zakąska w Bułgarii, zawędrowała
tam ze Środkowej Azji. Wypiek ten, znany pod
postacią nadziewanego ciasta, powszechny jest na
całym świecie, gdzie różne rodzaje ciasta wypełnia
się rozmaitymi farszami.

KROK 1: Brytfankę wysmaruj masłem. Resztę masła rozpuść - będzie
potrzebne za chwilę.
KROK 2: 4 jajka wbij do miski i roztrzep trzepaczką. Dodaj jogurt naturalny i wymieszaj. Następnie dodaj mąkę z proszkiem i wymieszaj.
Ciasto ma mieć konsystencję podobną do ciasta naleśnikowego, więc
jeżeli jest za rzadkie, dodaj więcej mąki. W kolejnym kroku dodaj odrobinę cukru, soli i 2 łyżki oliwy z oliwek. Wymieszaj, dodaj pokruszony ser
i znów wymieszaj.
KROK 3: Rozłoż na blacie jeden płat ciasta i nałóż na niego masę
serową. Zwiń dość luźno. Nie ściskaj za bardzo płatów. Rulon połóż
w brytfance i zacznij przygotowywać kolejne. Układaj rulony w brytfance
w kształcie okręgu. Taka tradycyjna banica przygotowywana jest w formie rulonów ułozonych w kształt ślimaka. Wygodniej jest układać rulony
obok siebie, ułatwia to odrywanie kawałków i porcjowanie.
KROK 4: Do pozostałej masy serowej dodaj resztkę rozpuszczonego
masła. Wymieszaj i polej banicę.
KROK 5: Włóż banicę do piekarnika na 180 C i piecz ok 30m dopóki
ciasto się nie zarumieni. Banica najlepiej smakuje ciepła, ze szklanką
kefiru lub zsiadłego mleka. W lodówce może stać nawet do tygodnia.
Bogusław Sypień

. W Bułgarii popularne są zarówno nadzienia słodkie, a więc np. z jabłkami, figami czy czekoladą, a także słone, z grzybami, najczęściej okraszone skwarkami.
Dla Bułgarów banica jest jak pierogi dla Polaków. Świeżą banicę można dostać w każdej piekarni, ale z łatwością można przyrządzić ją także
w warunkach domowych. Przygotowanie zajmie kilkanaście minut, a wiadomo, że domowe wypieki smakują najlepiej! Zamiast ayranu banicę
możesz jeść z kefirem lub zsiadłym mlekiem. Świetnie smakuje na ciepło
prosto z pieca, jak i na zimno. Ah, i teraz najważniejsze! Przygotowanie
banicy jest tak proste, że nie może się nie udać. Banica jest obecna na
bułgarskich stołach także w święta. Na Wielkanoc przygotowuje się ją
z pokrzywą. Znane i lubiane są też banice ze szpinakiem, szczawiem,
czy cebulą. Natomiast w Boże Narodzenie czy sylwestra banica przypomina nasze polskie makowce - ciasto wypełniane jest wtedy dużą ilością
bakalii. Na Wigilię zaś otrzymuje farsz rybny, grzybowy albo warzywny.
Smaczna banica z owczym serem (sirene) to popularne bułgarskie
śniadanie. Miękka, popijana jogurtem lub ajranem (dobrze schłodzonym jogurtem zmieszanym z wodą, solą i ziołami, np. miętą) jest lubiana
przez wszystkich, choć trzeba wiedzieć, że najlepiej smakuje na ciepło.
Ser sirene to rodzaj białego sera solankowego, jest nieco bardziej tłusty
niż ser z krowiego mleka, choć obecnie spotyka się mieszanki - z mleka
koziego, krowiego i owczego, określane nazwą sirene.
Banicę najlepiej jest przygotować w dużym okrągłym lub owalnym naczyniu. Sprawdzi się zwykła, okrągła brytfanka do ciasta lub blaszka do
pieczenia. Potrzebna będzie miska, trzepaczka i pędzel do smarowania.
Składniki
•
ciasto filo lub ciasto francuskie
•
4 jajka
•
5-6 łyżek mąki
•
2 łyżeczki proszku do pieczenia
•
6 łyżek jogurtu naturalnego
•
50g masła
•
biały ser typu feta
•
cukier, sól, oliwa z oliwek

VERDIENST BIS ZU 18€ / STUNDE –

PRODUKTIONSHELFER (M/W/D)
IN BÄCKEREI & KONDITOREI
GESUCHT
Wir suchen ab sofort Produktionshelfer (m/w/d) als Verstärkung
für unser Team.
Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!
18,00 €/h Verdienst in der Zeit von
0-4 Uhr – inklusive Nachtzuschlag
(zum Teil steuerfrei)
12,00 €/h nach 4 Uhr
unbefristete Vollzeitstelle
5-Tage Woche
einen sicheren Arbeitsplatz in
einem Traditionsunternehmen –
seit über 125 Jahren
Backkunst in Berlin

WWW.BAECKER-WIEDEMANN.DE
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ein kollegiales,
familiäres Betriebsklima
Urlaubs- & Weihnachtsgeld
bezahlte Überstunden
mit 25 % Zuschlag
Sonn- und Feiertagszuschlag 75 %
Personalrabatt von bis zu 75 %
Aufstiegschancen
Frau Mews freut sich auf
Ihren Anruf unter:
030 / 723 9260

DER BERLIN-BÄCKER.
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być na
nim

pierw- pie˛ cioksza
ia˛g w
oﬁara sBiblii
mordu

pieśń
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Zasady odpłatności:
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na LISTOPAD 2021!!!
Opel Mokka X Innovation 1.4 Turbo
Autom + LED + Kamera + Navi
Automatik, Benzin, 103 kW (140 PS), Park Distance Control vo.&hi., Klimaautomatik-2-Zonen, ISOFIX Kindersitzbefestigung, Telefonvorbereitung,
Apple CarPlay, Android Auto, Gepäckraumabdeckung, Teilbare Rücksitzlehne.

RENAULT TRAFIC KASTEN L1H1 2,7T KOMFORT
1 KLIMA PDC ESP MAL DPF SPIEG. BEHEIZBAR
BC RADIO TRC
Schaltgetriebe, 88 kW (120 PS), Diesel, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm, Euro 6, Fahrersitz
Komfort 3-fach verstellbar, Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Holzboden im Laderaum.

Cena: 15.890 €

Cena: 16.890 €

RATY od
189 €/mies.

RATY od
149 €/mies.

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON LT 1.8
AHK MULTIF.LENKRAD ALARM KLIMA TEMP
PDC CD AUX USB MP3 ESP
Schaltgetriebe, Benzin, 104 kW (141 PS),
Audiobedienung am Lenkrad, Bluetooth-Schnittstelle,
Bremsassistent (HBA), Coming-Home-Lichtfunktion,
Elektron. Stabilitäts-Programm, Isofix-Aufnahmen
für Kindersitz.
RATY od
89 €/mies.

RATY od
119 €/mies.

RATY od
109 €/mies.

Cena: 6.490 €

RENAULT MEGANE GRANDTOUR EXPERIENCE
1.5 DCI STANDHZG LED-HINTEN LED-TAGFAHRLICHT
Diesel, 81 kW (110 PS), Schaltgetriebe, Berg-Anfahr-Assistent (HSA), Blinkleuchte in Außenspiegel
integriert, Bremsassistent, ,Elektron. Stabilitäts-Programm, Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Euro 6, Fensterheber elektrisch vorn und
hinten, Gepäckraum-Trennnetz, Isofix-Aufnahmen für
Kindersitz, Lederlenkrad.

Cena: 11.990 €

VOLKSWAGEN GOLF PLUS VI HIGHLINE 1.6 TDI
AUTOMATIK
Diesel, 77 kW (105 PS), Automatik,Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem RCD 310,
Ausstattungs-Paket: Licht und Sicht inkl. Lichtsensor,
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Berg-Anfahr-Assistent, Bremsassistent, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung, Elektron. Differentialsperre (EDS), Gepäckraumboden höhenverstellbar.

Cena: 10.880 €

RATY od
139 €/mies.

OPEL CORSA E ACTIVE 1.4 EU6D-T RÜCKFAHRKAM. PDCV+H LED-TAGFAHRLICHT BEHEIZB.
FRONTSCH. MULTIF.LENKRAD
Automatik, 66 kW (90 PS), Benzin, Automatik mit ActiveSelect (6-Stufen), Beifahrerairbag abschaltbar, Berg-Anfahr-Assistent - HSA Hill Start Assist, Bremsassistent,
Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr.
Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm, Elektron. Traktionskontrolle, Feel Good Paket,
Frontscheibe heizbar (ThermaTec), Funktions-Paket,
Gepäck-/Laderaumboden doppelt, Info-Display groß.

Cena: 12.890 €

RENAULT KANGOO GRAND 1.5 DCI 110 FAP
7-SITZER
Diesel, 81 kW (110 PS), Schaltgetriebe, Außentemperaturanzeige, Beifahrerairbag abschaltbar, Berg-Anfahr-Assistent (HSA), Bremsassistent, Drehzahlmesser,
Easy-Drive-Paket, Eco Mode (Fahrmodusschalter),
Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Traktionskontrolle
- Extended Grip-Control, Euro 6.

Cena: 8.900 €

RATY od
89 €/mies.

AUDI A4 AVANT SPORT 2.0 TDI S LINE
Diesel, 110 kW (150 PS), Automatik, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS, Mobiltelefon inkl. Gurtmikrofon, Bremsassistent, Dachkantenspoiler, Dachreling
eloxiert, Doppelkupplungsgetriebe S-tronic - 7-Gang.

Cena: 23.980 €
RATY od
269 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

aut.

www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl
Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!
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p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ
Jedyna tego typu firma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?

tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com
Światowe Stowarzyszenie Firm
Polskich i Polonijnych
Poland Business Center World
info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży:
wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze Organizacja dystrybucji
towarów i usług Stała opieka w trakcie otwierania i działalności firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.
Oferujemy bezpieczne doradztwo
Instytut Myśli
Kontakt:
online w formie konferencji video.
Schumana /Oddział
Dyrektor Instytutu Myśli
Berlin,
Schumana /Oddział
Nie musicie Państwo instalować
schuman.berlin@gmail.com żadnych dodatkowych programów.
Berlin oraz członek
www.imschuman.com
zarządu stowarzyszenia
Wystarczy dostęp do internetu.

XXIV BERLIŃSKI INFORMATOR POLONIJNY 2022

UWAGA:
Nowy Informator Polonijny w opracowaniu

Przyjmujemy zamówienia świąteczne na ciasta, karpie,
uszka, pierogi, krokiety i inne pyszności. ZAPRASZAMY!

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2021
Info: www.kontakty.org • e-mail: webmaster@kontakty.org
Tel.: 030 3241632 • 0178 6990385 • fax: 030 375 91850


TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 030 394 30 56
Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW
ORGANIZUJEMY SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

Alte Roland
Apotheke

Apotheke
am Antonplatz

Apotheke am
Anton-Saefkow-Platz

Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123, 87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

Langhansstr 1
13086 Berlin-Weissensee
Tram M4
Pn-pt: 8.00 - 20.00
Sob: 9.00 - 14.00

Anton-Saefkowpl 8
10369 Berlin-Lichtenberg
Tram M8
Pn-pt: 8.30 - 19.00
Sob: 9.00 - 14.00

zapraszamy w godz.:

pn.-pt. 9-18, sob 9-16
POLSKI SKLEP PYZA NA FB

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN
LUB BUS 104

DUŻY WYBÓR CIAST, WĘDLIN, SERÓW, PIEROGÓW ORAZ
PIECZYWA, W TYM RÓWNIEŻ PIECZYWO DLA DIABETYKÓW.
SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
NOWOŚĆ! Domowa garmżerka (gołąbki, krokiety, bigos
i wiele innych - oglądaj nas na FB).

