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concureze, să lucreze în 

echipă, etc. 

 

 
 

Acasă orice părinte este tentat 

să facă anumite concesii în 

ceea ce privește masa și 

somnul copiilor. Grădinița 

poate fi însă un mediu 

educativ, prin excelență, care   

va îmbunătăți, cu siguranță,  

anumite deprinderi ale 

copiilor legate de aceste 

aspecte esențiale pentru 

dezvoltarea lor în această 

etapă:somnul,masa,programul 

de televizor… 

 

 
Foto – BPC  

  

În anul scolar 2019-

2020, la GPN Costești, s-au 

înscris 31 de preșcolari.  

Repartizarea pe grupe: 

-10 preșcolari, grupa mică 

-12 preșcolari, grupa mijlocie 

-  9 preșcolari, grupa mare 

Teste, jocuri didactice, 

concursuri pe grupe, 

convorbiri, lectura după 

imagini, jocuri-exercițiu, 

jocuri de rol și multe altele îi 

ajută în dezvoltare dar îi și 

motivează să revină cu 

plăcere „la grădi”. 

 
Educatoare, Maria Olaru 

 

*** 

  Bine de știut! 

Este foarte important, 

ne spun medicii, să fim în 

stare să facem diferenţa între 

o răceală banală şi o afecţiune 

respiratorie mult mai 

complicată.  

Răceala este o viroză 

fără afectarea profundă a 

stării generale. Se manifestă 

prin nas înfundat, rinoree 

(scurgeri de mucozităţi nazale 

n.n.), uneori şi dureri 

musculare, şi, important, nu 

întotdeauna apare febra. Dacă 

apare, febra ajunge la 38 de 

grade Celsius şi nu durează 

mult. Este posibil să fie doar 

un simplu puseu 

De regulă răceala 

durează o săptămână, iar 

tratamentul care ar trebui să 

fie aplicat este: scăderea 

temperaturii cu antitermice, 

dacă este cazul, antiseptice 

orale-comprimate de supt,   

picături nazale pentru 

decongestionare..  

Antibioticul în caz de răceală 

este total contraindicat! 

  În cazul în care 

simtomele specifice răcelii 

sunt însoţite de cefalee 

(dureri de cap), dureri 

musculare puternice, stare 

generală precară, uneori apar 

şi vărsăturile, este cazul să 

cereţi ajutorul unui medic. La 

fel de important este să ştiţi 

că gripa nu se 

diagnostichează decât în urma 

unui examen virusologic, prin 

examinarea unor probe din 

saliva pacientului.  

Spre deosebire de 

răceală, în caz de confirmare 

a gripei există riscul apariţiei 

unor complicaţii, afecţiuni 

pulmonare (infecţii bacteriene 

pulmonare mixte).  

În acest caz medicul 

specialist decide ce fel de 

antibiotic este necesar.  

Dacă de răceală 

scăpăm într-o săptămână, 

gripa se manifestă pe o 

perioadă mult mai lungă, 

chiar şi timp de trei 

săptămâni. Important de ştiut 

este şi că “nu există gripă 

fără febră, de multe ori cu 

valori mari de 39-40 de 

grade Celsius, care durează 

mai multe zile la rând” 
Este important pentru 

însănătoşirea grabnică să: 

- aerisiţi încăperea în care 

staţi cât mai des, fie că este 

vorba de cea de acasă, fie de 

birou, dacă sunteţi nevoiţi să 

mergeţi la serviciu.  

Împrospătarea aerului dintr-

un spaţiu închis ajută foarte 

mult pe cel deja afectat de 

viroza respiratorie sau de 

gripă, dar şi pe cei în 

apropierea cărora stă bolnavul 

(contaminarea aerogenă se 

produce imediat).  
În caz de răceală, dacă 

suntem nevoiţi să ieşim din 

casă, este de bun simţ să 

folosim o mască medicinală, 

care să acopere atât gura cât 

şi nasul. Şi fularul este 

indicat, doar că purtarea lui în 

permanenţă în dreptul nasului 

poate crea disconfort şi 

senzaţie de sufocare.  

În caz de gripă, 

autoizolarea este obligatorie 

încă de la primele semne.BPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMĂRIA NE INFORMEAZĂ: 

 

S-a executat și finalizat 
proiectul „Asfaltare drumuri 

de interes local DC 150B 

Pietreni–Bărbătești” putându-

se astfel circula pe asfalt până 

la limita cu comuna 

Bărbătești. Drumul Olteniei 

de Sub Munte, unul dintre 

cele mai frumoase trasee, 

începând de la Păușești-

Măglași, prin Stoenești, 

Bărbătești și acum Costești, 

este complet asfaltat. 

 

 
 

Se lucrează la 

proiectul „Reparații capitale- 

Dispensar Uman Costești”: 

-a fost izolat termic 

-a fost schimbat acoperișul 

-a fost schimbată instalația 

electrică și cea termică 

-tâmplăria a fost înlocuită cu 

tâmplărie PVC 

-au fost schimbate vechile 

toalete 

-a fost refăcută rampa de 

acces pentru persoanele cu 

dificultăți locomotorii 

 Proiectul „Asfaltare 

drumuri de interes local în 

comuna Costești prin PNDL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2” a fost realizat în proporție 

de 98% fiind asfaltați astfel, 

4,3km de drumuri de interes 

local.  
Primar, Toma Marius Peștereanu 

 

 

Am plecat să colindăm… 
 

Sărbătorile de iarnă 

sunt acea perioadă din an 

când spiritul Crăciunului ne 

umple sufletele şi ne face să 

mai uităm de problemele 

adunate ȋn timpul anului. De 

Crăciun suntem mai buni, 

dăruim din suflet şi ȋncercăm 

să aducem bucurie ȋn inimile 

şi pe feţele celor dragi. 

Colindătorii ne umplu casele 

de sunete de zurgălăi şi 

voioşie şi noul an ce bate la 

uşă pare mai bun şi sperăm la 

ceva mai bun ȋn viaţa noastră. 

 
Cu aceleaşi gânduri ȋn 

minte, colectivul de profesori 

de la Şcoala Gimnazială 

Costeşti, ȋmpreună cu elevii 

noştri şi  Grădiniţa cu 
Program Normal Bistriţa, am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decis să le facem sărbătorile 

mai frumoase şi unor suflete 

mai ȋncercate de viaţă, aşa că, 

ȋmpreună cu un grup de 

colindători, am facut o vizită  

 
la Centrul pentru Persoane 

Vârstnice Bistriţa. Elevii au pus 

ȋn scenă o scurtă scenetă, dar şi 

un moment de colinde 

tradiţionale, iar la sfârşit au 

ȋmpărţit cadouri. 

 
Gazdele noastre au fost 

vizibil emoţionate, precum şi 

elevii, şi ne-au mulţumit pentru 

iniţiativă, ȋnsoţindu-şi vorbele 

cu ȋmbrăţişări şi strângeri de 

mână calde şi sincere. 

 
Foto și text: 

Prof. Bogdan Nicolae Rădescu 

Mesagerul de Costești 
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15 IANUARIE  

„Vâlcea colț de rai” 

Concurs Județean de Creație 

Artistică 

 

Ajuns la cea de a VIII-a 

ediție, concursul de creație 

artistică „Vâlcea colț de rai” 

cuprinde cinci secțiuni: 

1. Proză 

2. Poezie 

3. Pictură 

4. Icoană pe sticlă 

5. „Legendele și 

poveștile Vâlcii” 

O dată importantă pentru 

cultură, pentru România, 

pentru românii de 

pretutindeni, 15 ianuarie fiind 

ziua în care s-a născut poetul 

nostru, Mihail Eminescu și 

totodată, Ziua Culturii 

Naționale. 

Costeștiul a fost reprezentat 

la faza județeană a acestui 

concurs de elevii: 

-Alexandra Maria Stan – 

poezie 

-Doriana Trache – proză 

-Cristina Marin – pictură 

-Carmina Maria Badea și 

Daniel Constantin Rădescu – 

film („Bradul, simbol al 

obiceiurilor de trecere”). 

Spre marea noastră bucurie, 

elevii au obținut două locuri 

I, o mențiune și premiul 

„Ilorian Păunoiu” 

 

 
Foto – BPC 

 

A fost o zi a bucuriei 

cu premii frumoase pentru 

copii, cu daruri de la oameni 

minunați, prieteni ai cărții, 

prieteni ai bibliotecii! 

Mulțumiri din suflet, 

doamnei inginer Daniela 

Braviceanu și domnului 

Dumitru Zamfira de la 

Cenaclul „Petale”  pentru 

darurile făcute copiilor la Rm. 

Vâlcea dar și domnilor, 

profesor Nicolae Bogdan 

Rădescu pentru sprijin, 

primarului Toma Marius 

Peștereanu și Consiliului 

Local Costești pentru 

premiile acordate la faza 

locală a concursului. 

 

Doriana Trache, locul I, 

Secțiunea Proză 

 

Doriana a participat 

în faza județeană, conform 

Regulamentului de concurs, 

sub pseudonimul „Pasărea 

Dodo”. 

 

Rădăcini 

 

,,Binecuvântă, Doamne, satul 

acesta cu nume frumos, 

Coastă zidită cu trudă de 

Moșii pierduți printre veacuri, 

Cheiuri și peșteri durate din 

sfântul, tăcutul tău os, 

Ape scoțând dintre steiuri, la 

sufletu-mi, singure leacuri.” 

 

Citez acest fragment 

din poezia ,,Costești”, scrisă 

de Petre Dinulică, pentru a 

evoca credința cu care am 

prețuit si prețuim în 

continuare comuna noastră 

natală, clădită cu trudă și 

iubire de către strămoșii 

noștri. 

Recent am aflat prin citirea 

unor texte, etnografii și 

monografii, adevărata 

însemnătate a istoricului 

comunei Costești, referindu-

mă în principiu la mediul 

geografic, climat, 

monumente, clădiri istorice și 

nu în ultimul rând la 

personalitățile timpului trecut. 

Ne reamintim, de fapt, 

motivul pentru care această 

comună are o importanță 

istorică, cât și națională. 

Zilnic, privind locuitorii celor 

patru sate ale comunei, 

Văratici, Costești, Pietreni și 

Bistrița, observi mândria de 

pe chipul lor, bucuria adusă 

de către turiștii zonelor 

îndepărtate ce mențin 

amintirea teritoriului nostru 

modest și curat, prețuit de 

vecinii de pretutindeni. 

Comuna Costești este 

și un loc de vizită foarte 

plăcut, nu doar datorită 

aparențelor sale, munților, 

dealurilor, văilor și 

izvoarelor, ci și liniștii ce 

copleșește întreaga regiune. 

Populația este 

dominată de o multitudine de 

copii ce se duc în mari 

grupuri la Școala Gimnazială 

Costești, o școală într-adevăr 

foarte primitoare, dar și de 

vârstnici ce și-au petrecut 

aproape toată viață într-un 

mic sat de sub poalele 

muntelui Buila. Dintre acești 

oameni mă pot gândi la 

bunicii mei, Veronica și 

Nicolae Jidoveanu, oameni ce 

la vremea lor au fost 

cunoscuți ca profesori 

defectologi, psiho-pedagogi și 

logopezi. Bunica mea a dus o 

carieră de cel puțin 30 de ani, 

pe când bunicul meu una de 

40. Aceștia și-au dezvoltat 

toată activitatea profesională 

la Școala Specială Bistrița, 

cea care în momentul actual 

încă se află lângă Mănăstirea 

Bistrița, unde deasemenea au 

predat. Această mănăstire are 

o importanță rurală foarte 

mare, cât și una națională, 

aici aflându-se moaștele 

Sfântului Decapolit Grigorie; 

deține o istorie îndelungată, 

trecută prin numeroase 

prăbușiri și realizări, servind 

la timpul trecut, după cum am 

spus, și ca învățământ 

universal înaintea construirii 

școlii învecinate. 

Aducându-mi aminte, 

chiar bunicul meu mi-a 

povestit întâmplări din 

vremea profesiei. 

Vedeți voi, dumnealui 

a avut parte de elevi de 

pretutindeni, ajungând 

diriginte la o clasă de romi; 

lua fiecare copil și îi preda: 

,,Nu avea cine altcineva”, 

zicea el. Erau ca o familie, 

neexistând diferențe între ei. 

M-au marcat obiceiurile lor, 

de a se considera atât de 

apropiați. Bunicul le spunea 

,,copiii lui” iar ei răspundeau 

cu ,,tatăl nostru”. Trecea pe 

lângă căminul lor dimineața 

și le zicea ,,Ce faceți, balaurii 

tatii?”, la care aceștia- ,,A 

venit tata bulibașa!”. 

Iubirea nu constă în aparențe 

și materialism, iar dacă vei 

săpa mai bine vei găsi o 

inimă ce te va ghida atunci 

când vei avea nevoie. Pe 

acestea le știu mai mulți. 

Cred că documentându-ne 

putem lega toate ideile 

noastre și păstra amintirea 

unor oameni prețioși.  

Ne reamintim de 

Dumitru Tănăsescu, Dumitru 

Dumitrescu, Aurelian 

Sacerdoțeanu, Alexandru 

Bălintescu, Constantin Popian 

sau contemporanii Nicolae 

Făulete și Dumitru Bondoc, 

mari personalități din 

învățământ și istorie, din 

domeniul monografiei sau al 

artei sculpturii, provenind 

chiar din comuna noastră, 

Costești. 

După cum spuneam, 

curiozitatea ne propulsează 

spre dorință, iar dorința spre 

informare. Și tot săpând și 

săpând ne dăm seama că ne-

am atins scopul. 

*** 

Alexandra Maria 

Stan - Mențiune și Premiul 

„Ilorian Păunoiu” din 

partea Cenaclului „Petale” 

 

 Alexandra a participat 

în faza județeană, conform 

Regulamentului de concurs, 

sub pseudonimul „Rapsodia 

albastră”. 

 

Comoara mea 

 

În satul meu de lângă râu, 

Îmi place tot, și totu-i viu 

Grădinile pline cu flori, 

Livezi cu pomii roditori. 

 

Oameni harnici și voinici 

Trăiesc cu toții aici. 

Oriunde-n lume  voi pleca 

Nu am să uit pe nimenea. 

 

Mai frumos ca al meu sat 

Niciunde eu nu am aflat 

Nu  am aflat, n-am întâlnit 

Pe nimeni n-am mai auzit… 

 

Găsești în centrul comunal 

Un cămin și un dispensar, 

Biserica e lângă școală 

La fel ca și odinioară. 

 

Magazin, cofetărie 

Farmacie, primărie 

Și un parc frumos de joacă 

Pentru copiii de-o șchioapă. 

 

Pentru cel care iubește 

Muntele și-l prețuiește 

Sus deasupra satului 

E poteca Iancului. 

 

Cheiuri, peșteri și izvoare 

Tei înalți cu flori în soare 

Și în dealul de nisip, uriașii 

de demult 

Mingi de piatră au făcut. 

 

Bunicul îmi povestește  

Despre locuri de poveste 

Despre toate-am să vă spun 

Chiar de nu le știu acum. 

 

 
 

Grădinița cu Program 

Normal Costești 

 

 
 

De ce ne ducem copiii la 

grădiniță? 

 

Iată o întrebare pe 

care parinții nu și-o pun decât 

în rare cazuri, deoarece 

mersul la grădiniță a devenit 

ceva cât se poate de natural, 

în societatea în care trăim.  

Pentru majoritatea 

părinților, grădinița este un 

loc sigur unde copiii lor sunt 

protejați și iubiți, un loc unde 

își vor face noi prieteni, cu 

alte cuvinte, prima formă de 

socializare. Aici învață să se 

joace cu ceilalți, să își 

împartă jucăriile, (cont. Pag.4) 


