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MICA PUBLICITATE
291@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730333.161.
291@ Vând 2 porci grași (130 kg/bucata) și 4 purcei de 3 luni; 0741236.293.
291@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, spațiu comercial (40 mp), grădină (1.540 mp), canalizare, apă, curent trifazic, gaz,
disponibilă imediat, preț la vedere; Vladimirescu, str. Progresului 108/A,
tel. 0728-829.535 sau 0257/514.749.
291@ Vând cărucior copil, la preț rezonabil; tel. 0754-962.503.
291@ Vând dulap mare (4 uși și 3 sertare) și mobilier bibliotecă (5
corpuri); tel. 0747-065.715.
291@ Vând porci grași, în Mândruloc; tel. 0740-604.969.
291@ NOUA CRAMĂ din Piața Agro Vladimirescu vă OFERĂ vin din
producție proprie din Miniș (la sticle de 0,7, 1, 2 și 5 litri), la preț de producător, orarul de funcționare: 9-13 (vineri-sâmbătă); tel. 0745145.446.
290@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru prepelițe, ouă pentru
tratament sau consum, carne de prepeliță (proaspătă); tel. 0742132.230.
290@ Vând: mască de chiuvetă, chiuvete de bucătărie (1 sau 2
cuve), chiuvete de baie, vase WC, dulăpioare suspendate, covoare și
alte accesorii de baie; tel. 0740-032.719.
290@ Vând sobă încălzire, congelator cu sertare, bicicletă bărbătească, recameu (toate din Germania), geamuri și uși; tel. 0740038.226
290@ Vând: masă din lemn masiv (extensibilă pentru 12 persoane)
cu 6 scaune tapițate, 2 fotolii tapițate (mici), pat extensibil cu saltea pe
arcuri (din Itașia), balansoar pe arcuri din lemn sculptat, bancă albă din
melamină tapițată cu bordo (cu ladă de haine), masă de bucătărie albă
(extensibilă), 4 taburete, corpuri de bucătărie, măsuță de cafea, saltea
pentru pat (140x200), cuier tapițat pentru haine, TV plasmă mic, TV
marca LG mare, candelabru, 2 veioze de perete; tel. 0722-253.236 sau
0357-410.311.
290@ Vând gâște; loc. Cicir nr.2.
290@ Vând circa 2 tone de cărbune huilă; tel. 0752-134.583.
290@ Vând 2 porci; tel. 0257-514.198.
289@ Vând butelie camping (gaz), model RDG, 6,6 litri, cu reductor
și plită cu 3 ochiuri FLAMA; tel. 0257/514.048.
289@ Vând ouă de prepeliță; tel. 0257/514.638.
289@ Vând porc; tel. 0726-214.342.
291@ Execut diferite lucrări de confec-ții metalice de orice
tip: porți, garduri, terase și balustrade; telefon: 0722-587.943.
291@ SC Agrirom SRL ANGAJEAZĂ URGENT manipulant pentru
depozit incinta Combinat Chimic; informații la tel. 0747-474.700.
291@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel. 0740-985.310.
291@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice tip:
terase, mese pentru baruri, porți, garduri, copertine; tel. 0746-961.532.
291@ TRANSPORT materiale de construcție (nisip, balast) și lemne
de foc; tel. 0724-266.318 sau 0745-216.984.
290@ SOLAR în Vladimirescu la Salonul de înfrumusețare de pe str.
Ștefan cel Mare; programări la tel. 0729-545.350.
290@ SC Transylvania Invest SRL ANGAJEAZĂ persoană pentru
deservire depozit cereale în Vladimirescu, preferabil cu experiență pe
utilaj de încărcare frontală; tel. 0745-106.165 sau 0744-958.485.
290@ SC Transylvania Impex SRL ANGALEAZĂ contabil cu experiență
la Baza de Cereale Vladimirescu; tel. 0753-628.144 sau 0744-958.485.
290@ OFER spre închiriere, la casă, două spații comerciale, în
aceeași clădire (100 mp, respectiv 60 mp), curte de 200 mp, str.
Progresului 90 (colț cu Reformei), cu toate utilitățile; tel. 0744-787.524.
290@ OFER servicii de reparații radio-TV, la domiciliul meu, pentru
locuitorii din localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir; mă
deplasez la domiciliul clienților, pentru preluarea aparatelor; tel. 0745210.268.
290@ Societate comercială italiană, profilată pe confecții de calitate
înaltă ANGAJEAZĂ muncitori din comuna Vladimirescu, preferabil cu
experiență în domeniu (dar și fără); tel. 0744-787.524.
290@ CAUT să închiriez spațiu de 100 mp, în Vladimirescu (de
preferat cu acces la linia de tramvai), cu utilități, pentru amenajarea
unei hale de producție confecții; tel. 0744-787.524.
290@ S-a redeschis SPĂLĂTORIA de pe str. Progresului nr. 108!
Spălăm și covoare, pe care le luăm de la domiciliul clientului și vi le
aducem înapoi (transportul este gratuit). Vă așteptăm cu mare drag!
Pentru informații, sunați la tel. 0756-961.942.
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Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou
să vă aducă sănătate, putere de muncă
şi multe satisfacţii alături de cei dragi!
Mulțumim sponsorilor noștri - Primăria
Vladimirescu, Farmacia Santamed
Vladimirescu, SC Toalete Ecologice Arad și
Societatea Agricolă Ceres Vladimirescu pentru sprijinul acordat activității sportive!

Sărbătorile de iarnă
să vă aducă bucuria
Crăciunului prin
speranţă, spiritul
Crăciunului prin pace,
emoţia Crăciunului
prin dragoste.
Sărbători fericite!

Echipa de lupte greco-romane CS Glogovăț 2010.
Călin Bun (președintele clubului)
Lazăr Ciunta (antrenor)

Echipele de volei fete și
băieți CS Westar Arad

De sfintele Sărbători să deschidem uşa Lumina Naşterii
pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru
Lui Iisus
speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai se întinde de la
buni şi să privim înainte cu încredere,
o casă la alta,
ştiind că dacă avem credinţă, drumul din
de la o inimă
faţa noastră va fi presărat cu împliniri.
la alta, iar
CRĂCIUN FERICIT! LA MULȚI ANI!
căldura şi
bucuria
Casa de Cultură și Casa Tineretului
Crăciunului ne
din Vladimirescu
aduce pe toţi
Pruncul născut în ieslea din Bethleem mai aproape!
Crăciun Fericit şi
să vă umple casele şi vieţile cu
un An Nou plin
bucurie, sănătate şi multă
de satisfacţii!
înţelepciune pentru anul care vine.
SĂRBĂTORI FERICITE!
Echipa de fotbal
LA MULŢI ANI!
Echipa de fotbal CS Mureșana Mândruloc
Stimați cititori,
următorul număr
al ziarului
«Vladimirescu Săptămână
de săptămână»
va apare la
15 ianuarie 2016

CS Real Horia

Credința face orice posibil,
speranța ne dă putere să continuăm,
dragostea face ca orice să fie frumos.
De Crăciun, vă urăm să le aveţi
pe toate! Crăciun Fericit și Sărbători
Fericite! LA MULȚI ANI!
Echipa de fotbal CS Glogovăț 2013
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