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MICA PUBLICITATE
293@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel.
0730-333.161.
293@ Vând 4 capre cu iezi (fătate); tel. 0357/418.466.
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. 0740032.719.
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 0726748.606.
292@ Vând purcei de carne; tel. 0740-985.310.
291@ Vând 2 porci grași (130 kg/bucata) și 4 purcei de 3
luni; 0741-236.293.
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. 0754962.503.
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. 0745-145.446.
293@ Execut diferite lucrări de confecții metalice
de orice tip: porți, garduri, terase și balustrade; telefon: 0722-587.943.
292@ EXECUT lucrări de săpături fundații, canalizări,
transport moloz, nisip și balast; tel. 0757-628.339.
292@ SC PICĂ GRUP - Magazin alimentar, ANGAJEAZĂ
vânzătoare; informații la magazin (str. Progresului 69, lângă
Piața Agro Vladimirescu).
292@ ANGAJĂM fată la pariuri, la SKY BETS Vladimirescu,
cu program o zi da, o zi nu, între orele 9-23; salar: 1.000
lei; tel. 0757-339.453.
291@ SC Agrirom SRL ANGAJEAZĂ URGENT manipulant
pentru depozit incinta Combinat Chimic; informații la tel.
0747-474.700.
291@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel. 0740985.310.
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.
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Comportare remarcabilă a tinerilor
voleibaliști de la CS Westar Arad

Echipa masculină de mini-volei a CS Westar Arad care a participat la turneul din localitatea Ștei,
împreună cu antrenorul Iosif Wecker (în stânga imaginii)
În zilele de 23 și 24 ianuarie
2016, localitatea Ștei (județul
Bihor) a fost gazda celui de-al treilea Turneu al grupei a VII-a din
faza preliminară a Campionatului
Național de mini-volei, ediția
2015/2016. Cele trei echipe participante la acest turneu - CSȘ
Avram Iancu Ștei, CSȘ Caransebeș și CS Westar Arad - au
oferit un volei de calitate, cu multe
răsturnări de scor, care a ținut cu
sufletul la gură spectatorii prezenți, nici unul din cele trei meciuri
neîncheindu-se cu scorul de 3-0.

Echipa de mini-volei băieți CS
Westar Arad (antrenată de prof.
Iosif Wecker), cu sportivi aflați la
prima lor competiție de o asemenea anvergură, s-a comportat
remarcabil, obținând primul punct
în actuala ediție de campionat, în
primul meci al turneului (sâmbătă,
23 ianuarie), cu echipa CSȘ
Caransebeș, pierdut cu scorul de
3-2, după un meci de infarct, cu
multe răsturnări de scor în cele
cinci seturi, doar lipsa de experiență și de atenție a băieților
noștri privând echipa din Arad de

C.S. WESTAR ARAD
- Secția de Volei Face înscrieri pentru elevi din clasele I-VIII (băieți și fete),
pentru inițiere și sport de performanță. Selecția are loc în
zilele de LUNI, MIERCURI și VINERI
(de la ora 18:00) la Sala de Sport din Vladimirescu.

Informații se pot obține la numărul de telefon:

0744-115.454
Vladimirescu - Săptămână de săptămână
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obținerea unei victorii. A doua zi a
turneului (duminică, 24 ianuarie),
elevii antrenorului Iosif Wecker au
cedat cu scorul de 3-1 în fața
echipei CSȘ Avram Iancu Ștei.
În ultimul meci al turneului, CSȘ
Avram Iancu Ștei s-a impus la limită, cu scorul de 3-2, în fața celor
de la CSȘ Caransebeș.
Lotul de jucători cu care CS
Westar Arad s-a prezentat la
această competiție a fost alcătuit
din următorii sportivi: PATRIC
CREȚA (căpitanul echipei), ALEXANDRU ALMAȘI, ANDREI
BURZO, RĂZVAN ROȘCA, RAUL
GRECU, ALEXANDRU BRADE,
ALEXANDRU ȚÎRLEA și VICTOR
COTRĂU.
Următorul turneu, al patrulea, va
avea loc în perioada 20-21 februarie 2016 și va fi găzduit de localitatea Caransebeș (jud. Caraș-Severin), iar la acesta vor participa
echipele CSȘ Caransebeș, LPS
Bihorul Oradea și CS Westar
Arad.
CLAUDIU IACOB

Arad, Str. Episcopiei nr. 39
Tel.: 0357/407.246 Fax: 0357/407.245
e-mail: flacararosie@gmail.com

DIRECTOR: ADRIAN DUMITRU
ISSN 1842-9947

Tipărit la: Compania
de Producție Tipografică Cluj

