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• Kupię warszawę, syrenę, wołgę,

MOTORYZACJA
1. Poprzez
portal Nowiny.pl
ładę, fiata 125p, 126p, kupię wszystSPRZEDAM

kie nowe i używane części, gotówka od ręki, 509-486-266.

• Tylko u nas, konsolidacje, hipoteki,
chwilówki, kredyty bez bik, komornik. Nie czekaj, dzwoń, 32-726-7396, 606-765-223.

• Sprzedam mieszkanie na Ostrogu,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon
i piwnica. Częściowo umeblowane,
II piętro. Cena 115 tys. zł, do negocjacji. 669-700-786.

• Mieszkanie w kamienicy, 135 m
kw., 4-pokojowe, kuchnia, wc. Cena
280.000 zł, Rydułtowy, Vacatio, 662081-314.

Należy się zarejestrować na portalu Nowiny.pl – prawy górny róg – podać swoje dane. Na podany adres e-mail przyjdzie
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• Bmw, 2002 r., 2 litry, diesel, 105 PS,
radio z nawigacją, cena 22.000 zł,
32-430-15-28.

jestrowania, dojeżdżamy, tel. 601555-581.

• Skup, sprzedaż samochodów za
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gotówkę. Płacimy najlepiej, dojazd
do klienta gratis 792-785-493.

BIZNES
• Akcje (prawa do akcji) JSW kupię,
513-288-524.

• Kursy dla maturzystów, nowe
grupy od stycznia! Język angielski
(poziom podstawowy i rozszerzony,
grupa konwersacyjna) i matematyka (poziom podstawowy), zapraszamy. English School, ul. Opawska
31/3, Racibórz, tel. 32-415-12-22,
www.engli.pl.

rzu, 47 m kw. Tel. 600-663-319
(15.00 – 21.00).

• Nowy dom kanadyjski w Wojnowicach, cena 273.000 zł, Vacatio
662-081-314.

• M5, 70 m kw., Racibórz Nowe Zagrody, wysoki standard, 229 000 zł,
534-737-900, www.kamelraciborz.
pl.

– W sekretariacie Wydawnictwa Nowiny przy ul. Zborowej 4 w Raciborzu od poniedziału do piątku
w godz. 8.00-16.00.
• M3, 54.61 m kw., Racibórz, śródKREDYTY – POŻYCZKI
• Okazja! Mieszkanie, Racibórz, Słomieście, 112 000 zł, 534-737-900,
Tel. 32 415 47 27 w. 20,
fax
32
414
02
60
• Atrakcyjne pożyczki z niskim

• Złomowanie pojazdów, odbiór
od klienta, płacimy według aktualnych cen złomu, wystawiamy
zaświadczenia do wyrejestrowania, czynne od 7.00 do 16.00,
w soboty do 13.00, 501-525-515, 7
dni w tygodniu 7.00 – 20.00.

oprocentowaniem. Wyślij sms: kasa

– W punktach przyjmowania
ogłoszeń
drobnych:
na numer 519-318-254
lub dzwoń
32-415-88-21.

NIERUCHOMOŚCI
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zł. Vacatio, 662-081-314.
• Mieszkanie, Rydułtowy 38 m kw.,

przy ul. Ligonia. Cena 89.000 zł, VaWODZISŁAW ŚL. • Miałeś zaległości w BIK? PotrzeSPRZEDAM
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– sprzedam, Racibórz, Markowice,
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mieszkanie, 53 m kw.,
• Księgarnia „SOWA”, •ul.
Sobieskiego
24, tel. 32• 3-pokojowe
422 13 85
Kredyty
na działalność gospodarpo remoncie, w pełni urządzone,
czą na oświadczenie o dochodach
• Sklep „LOGOTEL”, ul.i chwilówki,
Hallera32-454-71-71,
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niski czynsz,
Racibórz,
606-765-

• Kupię seicento, matiza, tico,
cinquecento, yaris, corsę, pandę,
skodę, punto, dostawcze, inne.
516-232-185, 605-402-565

• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, starocie: warszawa, syrena
itp. Gotówka, przyjazd natychmiastowy, 516-232-185,605-402565

223.

883-816.

454-71-71, 606-765-223.

lub wynajmę, 32-415-26-93.

081-314.

• Okazja! Dom do zamieszkania
w Bieńkowicach 120 m kw. Cena
122.000 zł, Vacatio, 664-013-100.

www.kamelraciborz.pl.

• M3, 53.40 m kw., Racibórz Centrum, III p./IV, 117 000 zł, 604-872939, www.kamelraciborz.pl.
• M3, 47 m kw., Racibórz Śródmieście, II p., 83 000 zł, 784-241-298,
www.kamelraciborz.pl.
• Nowy, luksusowy, 2-poziomowy
apartament w centrum Raciborza,
tel. 502-658-785, więcej na www.
wojciechnieruchomosci.pl.

• Połowa domu w Baborowie o powierzchni 68 m kw. Cena 72.000 zł,
Vacatio, 662-081-314.

• 1799 zł/ m kw. – pow. biznesowomieszkalna (128 m kw.) Racibórz,
Opawska, 502-658-785, więcej: www.
wojciechnieruchomosci.pl.

Vacatio, 662-081-314.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, Racibórz, centrum, tel. 600792-613.

• Mieszkanie 2-pokojowe komfortoRYDUŁTOWY
• Masz problem, kredyty konsoliwo urządzone i wyposażone (34 m
• Mieszkanie przy ul. Kościuszki
dacyjne, gotówkowe, hipoteczne,
• Sklep Hit, ul. O�ar Terroru
59a, pn.-pt.
9.00-17.00,
sob.Raciborza
9.00-13.00,
32 4578563
34Cena 174.000 zł.
kw.), centrum
sprzedam tel. Racibórz,
m kw.
komornik, chwilówki.
Dzwoń, 32-

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
•
•
•
•
•

motoryzacja
(sprzedam, kupię, inne) – 15 zł
biznes – 15 zł
gastronomia – 15 zł
kredyty, pożyczki – 15 zł
matrymonialne – 10 zł

nauka – 10 zł
nieruchomości
(sprzedam, kupię, wynajmę) – 15 zł
różne – 10 zł
towarzyskie – 30 zł
transport – 15 zł

•
•
•
•
•

turystyka – 15 zł
usługi remontowo-budowlane – 15 zł
usługi różne – 15 zł
wróżby – 15 zł
zdrowie – 15 zł
zwierzęta – 15 zł

•
•
•
•
•
•

• PRACA – 5 zł PROMOCJA!

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

MOŻLIWOŚCI: • pogrubienie + 5 zł, • ramka + 5 zł, • kontra + 5 zł, • apla + 5 zł, • kolor + 5 zł, • ogłoszenie
podwójne (do 30 słów) + 10 zł
Nowiny RACIBORSKIE • wtorek, 3 stycznia 2012 r.
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26DODATKOWE

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:

RACIBÓRZ

PSZÓW

• Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o.,
ul. Zborowa 4,
pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel. 32-415-47-27,
fax 32-414-02-60

• Sklep Spożywczy
Aleksandra Jordan
ul. Pszowska 555
pn. – pt. 8.00 – 17.00,
sob. 8.00 – 14.00
tel. 501-169-735

��������
�
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RYDUŁTOWY

WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

• Sklep „Hit”, ul. Oﬁar Terroru 59 a
pn. – pt. 8.00 – 17.00,
sob. 9.00 – 13.00
tel. 32-457-63-34,
664-478-280, 604-278-378

• PUT „WW”, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
biura czynne: pn. – pt. 9.00 – 17.00
sob. 9.30 – 13.00
• Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25
pn. – pt. 8.00 – 16.00, tel. 32-455-20-19

• Księgarnia „SOWA”,
ul. Sobieskiego 24,
tel. 32-422-13-85
• Sklep „LOGOTEL”, ul. Hallera 9
czynne: 8.00 –16.00, sob. 8.00 – 13.00
tel. 32-755-89-73

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl

POGRUBIENIE*
• Sprzedam działkę na Księżycu. Tanio. Tel. 000-000-000.
* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Zatrudnię kierowców kat. C + E.
Kontakt tel. 787-678-500.
• Grupa ITUM zatrudni kierowcę

RAMKA*
• Kupię kota w butach
(czerwone kozaki).

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Zatrudnię kierowcę kat. C w ruchu krajowym, z okolica Kietrza,
tel. 608-486-663.

KONTRA*

• Poszukuję towarzysza
spacerów. Czerwony
Kapturek.

* Czcionka biała, tło czarne

• Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, stan bdb, cena 3.500 zł
– do negocjacji, 32-410-92-87.

APLA*

• Dam pracę Krasnoludkom. Królewna Śnieżka.
* Czcionka czarna, tło niebieskie

• Ola, 516-496-348.
• Angelika, Racibórz, 883-479-535.

KOLOR*

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne rabaty. Pan Samochodzik.
* Czcionka niebieska

• Rybnik, blondyneczka, 695-873240.
• Pati, Rybnik, 726-131-318.

