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295@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel.
0730-333.161.
295@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru prepelițe, ouă
pentru tratament sau consum și carne de prepeliță (proaspătă);
tel. 0742-132.230.
295@ Vând: aparat de sudură, pompă hidraulică, pistoane
tractor U650, televizoare (Germania), presă struguri, cântar de
tip vechi (200 kg), cuști pentru iepuri (etajate), canapele extensibile, mască chiuvetă, colțar de bucătărie, mobilă din Germania
(dormitoare și sufragerii), baluștri pentru terase, scări din beton,
calorifere din Germania (diferite dimensiuni).
295@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 2
șpaițuri, spațiu comercial (40 mp), grădină, terasă, pivniță,
1.540 mp, canalizare, apă, curent trifazic, gaz, disponibilă imediat, la preț avantajos, loc. Vladimirescu, str. Progresului 108/A;
tel. 0728-829.535 sau 0257/514.749.
295@ Vând garsonieră în Vladimirescu, Bloc G36, ap.7; tel.
0753-898.895.
294@ Vând bicicletă pentru copii (6-11 ani), marca DHS
CLIMBER, roșie, 21 de viteze, frână Shimano, în stare foarte
bună, 250 lei; tel. 0744-392.267.
294@ Vând garsonieră cu îmbunătățiri multiple, pe str. Gării,
bloc G40 (parter); tel. 0741-051.455.
294@ Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, cămară, în
Vladimirescu, str. Eminescu (teren 700 mp), 45.000 euro (negociabil); tel. 0749-369.516.
294@ Vând teren de 500 mp, în Mândruloc (Cartierul nou),
4.500 euro (negociabil); tel. 0749-369.516.
294@ Vând casă în roșu, în Cartier Glogovăț, str. 17 (parter +
mansardă), 45.000 euro (negociabil); tel. 0749-369.516.
294@ Vând ap. 3 camere, în Vladimirescu (Centru) sau schimb
cu casă în Mândruloc sau Cicir; tel. 0744-245.910.
294@ Vând calculator cu unitate centrală, monitor, tastatură,
boxe, în stare foarte bună; tel. 0744-245.910.
293@ Vând: aparat de sudură cu reglaj din buton (Germania),
cap de strung 250, menghine fierărie (Germania), reductor de la
1 la 45 turație; tel. 0740-032.719.
293@ Vând porci de tăiat (120 kg), purcei de diferite vârste;
tel. 0741-227.389.
293@ Vând purcei de 14 săptămâni, în Vladimirescu, pe str.
Mihai Eminescu 19; tel. 0726-748.504 sau 0726-748.606.
295@ Execut diferite lucrări de confecții metalice de
orice tip: porți, garduri, terase și balustrade; telefon:
0722-587.943.
295@ TRANSPORT nisip, sort, lemne de foc, mobile diverse;
tel. 0742-132.230.
295@ TRACTĂRI AUTO la cele mai mici prețuri; tel. 0742132.230.
295@ SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ tâmplar cu sau
fără experiență în loc. Vladimirescu, se oferă salar atractiv; tel.
0724-513.335.
294@ OFER servicii de reparații radio-TV, la domiciliul meu,
pentru locuitorii din Vladimirescu, Horia, Cicir și Mândruloc, cu
deplasarea la domiciliul clientului pentru preluarea aparatului;
tel. 0745-210.268.
294@ TRANSPORT moloz, balast, nisip și lemne; tel. 0743939.748.
294@ ANGAJĂM fete ca SKY-BETS Vladimirescu (în Piața
Agroalimentară), program: 9-17 și o zi liberă sau 2 zile lucru +
2 zile libere, salar:1.200 lei; tel. 0757-339.453 sau în Agenție.
294@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel. 0740-985.310.
294@ ANGAJEZ cameristă la Pensiune în Vladimirescu; tel.
0740-988.854.
294@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice
tip: terase, mese pentru baruri, porți, garduri, copertine; tel.
0746-961.532.
294@ TRANSPORT materiale de construcție (nisip, balast) și
lemne de foc; tel. 0724-266.318 sau 0745-216.984.
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INVITAȚIE LA VOLEI !
În ziua de sâmbătă, 5 martie 2016, cu începere de la ora 10:00, la Sala de
Sport din Vladimirescu vor avea loc meciurile din Turneul 4 al Campionatului
Național de Mini-volei masculin (ediția 2015/2016), cu participarea echipelor C.S.
WESTAR ARAD, L.P.S. BIHORUL ORADEA și C.S.Ș. 6 ȘTEI.

Au terminat cu fruntea sus!
În zilele de 13 și 14 februarie
2016, localitatea Salonta (județul Bihor) a fost gazda Turneului 4 din faza preliminară a
Campionatului Național de
Volei feminin - Categoria Speranțe (ediția 2015/2016), la care
au participat echipele ACS Aranyi
Janos Salonta (organizatoarea
turneului), CS Victoria Nădlac,
CS Viitorul Borș și CS Westar
Arad.
l În prima zi a competitiei
fetele de la CS WESTAR Arad (antrenor Iosif Wecker) au avut o zi
nefastă întâlnind cele două echipe
din fruntea clasamentului, în fața
cărora au cedat la același scor,
0-3, cu Victoria Nădlac, respectiv
cu Viitorul Borș.
l A doua zi, conștiente că în
primele două meciuri au jucat
mult sub posibilitățile lor, fetele
noastre au avut o comportare mai
bună, dând o replică curajoasă
echipei din Salonta. După un meci
cu multe răsturnari de scor, când
balanța învingătoarei se înclina
când spre una, când spre cealaltă
echipă, gazdele au reușit să se
Echipa CS Westar Arad, care a făcut deplasarea la Salonta (de la stânga la dreapta), pe rândul de sus:
impună, în cele din urmă, cu scoBianca Borlea, Diana Truță, Sara Corb, Patricia Petrișor, Vanesa Faur, antrenorul Iosif
rul de 3-1 (pe seturi: 26-24, 25Wecker; pe rândul de jos: Andreea Kiss, Anamaria Galeș și Ioana Grigoriu (căpitanul echipei)
22, 15-25, 25-22). După cum se
poate vedea, diferența de zece puncte cu calitatea Borș (jud. Bihor) fiind gazda dla, în fața căruia au pierdut cu 0-3 (9care fetele noastre au câștigat setul este competiției la care au participat echipele 25, 18-25, 12-25), după un meci în care
mai mare decât suma tuturor seturilor cu CS Viitorul Borș (organizatoarea voleibalistele de la Westar Arad au dat o
care au pierdut, ceea ce vorbește despre turneului), CS Victoria Nădlac, CS replică curajoasă celei mai în formă
Westar Arad și CS ERA Sport Oradea. echipe din grupa a XI-a, care a câștigat
echilibrul acestui meci!
l Un aspect important de remarcat la În prima zi a competiției, fetele noastre toate meciurile din această fază!
l Ca o concluzie la final de sezon, evoturneul de la Salonta este faptul că echi- au învins cu 3-0 pe ERA Sport Oradea (pe
luția
fetelor noastre în această ediție o
seturi:
25-15,
25-18,
25-12),
la
capătul
pa CS Westar Arad a primit, din partea
putem
considera ca fiind mulțumitoare.
unui
meci
oarecum
echilibrat,
în
care
doar
sponsorului SC Prismagaz Vest Mândruloc, un set de echipament în culorile setul doi a dat ceva emoții echipei noas- Este bine că s-a obținut experiența parclubului, pe care fetele le-au folosit la tre. Al doilea meci al zilei, voleibalistele ticipării la o competiție majoră, drept penultimul meci din turneu. Antrenorul Iosif noastre l-au jucat împotriva gazdelor de la tru care mulțumim echipei CS Westar
Wecker, împreună cu componentele echi- Viitorul Borș (deja calificată pentru faza Arad și antrenoruluiIosif Wecker, penpei feminine de Speranțe CS Westar Arad următoare a competiției), în fața căreia au tru modul în care și-au apărat șansele și le
mulțumește sponsorului pentru acest cedat cu 3-0, primele două seturi fiind dorim succes în ediția viitoare!
l Lotul echipelor de volei CS Westar
cadou, promițând că la ultimul turneu din echilibrate (fiind pierdute cu 22-25, resacest sezon competițional fetele se vor pectiv 18-25), al treilea set fiind o forma- Arad (feminin și masculin) dorește să
litate pentru gazde, care s-au impus cu mulțumească Primăriei comunei Vladimimobiliza exemplar.
22-12.
rescu (în special primarului Ioan Crișan și
*****
l
În
ziua
de
duminică,
28
februarie,
Consiliului Local), pentru condițiile excel Ultimul turneu din acest sezon comcând
au
fost
programate
ultimele
două
lente de care echipa dispune la antrenapetițional, pentru fetele de la CS Westar
Arad, a avut loc la sfârșitul săptămânii tre- meciuri ale turneului, fetele noastre au mente la Sala de Sport a comunei VladiCLAUDIU IACOB
cute, în zilele de 27 și 28 februarie, lo- jucat cu liderul la zi al grupei, Victoria Nă- mirescu.
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