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(continuare din pag. 2) 

bunele maniere, să-i respecte 
pe cei din jurul lor, adaptându-
se într-o societate în care 
există rigori de conduită. 
 

 
Împreună am dat viață 

personajelor întâlnite în 
literatura română, am realizat 
costumații specifice, iar actorii 
noștri și-au depășit emoțiile și 
și-au demonstrat abilitățile 
artistice, interpretând cu 
seriozitate  secvențe celebre 
din cărțile citite. 
A fost un carnaval de poveste! 
 

Elevii noștri s-au 
bucurat de timpul petrecut în 
drumeție pe Cheile Bistriței, 
dar și de excursiile organizate 
la Alba-Iulia și București. Cu 
toții am fost încântați să 
descoperim frumusețea și 
istoria locurilor în care am 
ajuns. În cadrul vizitei 
organizate la Muzeul Național 
Cotroceni, elevii au fost 
deosebit de impresionați de 
ospitalitatea și de zâmbetele 
cu care au fost primiți. Totul 
le-a fost explicat cu mult drag 
și bunăvoință. 

 

Pe terenul sintetic al 
comunei Costești s-au 
organizat întreceri sportive, 
iar la final toți participanții au 
primit diplome și medalii. Cu 
toții am învățat cât de mult 
contează loialitatea, 
corectitudinea și implicarea 
într-o competiție. 
Participând la aceste activități, 
elevii au avut posibilitatea să-
și formeze un 

 
comportament responsabil, 
deschis spre comunicare, 
realizând cât de important 
este să știi să interacționezi cu 
cei din jur pentru a obține 
rezultate pozitive, să apreciezi 
toate eforturile depuse, să ai 
informații din diferite domenii 
pe care să le aplici în viața de 
zi cu zi. 
 

 
În urma acestor activități 
minunate, am rămas cu 
amintiri frumoase! 
 
Profesor Ana-Maria Peca, 
Școala Profesională Specială 
Bistrița 
 

*** 

CAMP COSTEȘTI, 2018 
21 – 24 iunie 

 
Duminică s-a încheiat la 
Costeşti-Bistriţa campul „Cupa 

izvoarelor” a XXI-a ediţie, un 
complex de întreceri de turism 
sportiv montan, orientare 
sportivă şi programe artistice,  
concurs aplicativ al patrulelor 
de cercetaşi. 
 

 
Foto – Oana Zaulet, Rm.Vâlcea 

La campul din acest an 
aflat la cea de a XXI-a ediţie au 
participat 620 de cercetaşi din 
care 100 au fost lideri adulţi 
însoţitori ai grupurilor 
centrelor locale din Bucureşti 
(7 centre locale), Iasi, Bacău, 
Tecuci, Brăila, Tulcea, 
Constanţa, Tulnici-Vrancea, 
Drăgăşani, Arad, Târgu Jiu, 
Mioveni, Chişcăreni-Sângerei 
din Republica Moldova şi 
Râmnicu Vâlcea. Trofeul 
pleacă la „Centrul local 
„Baden-Powell” Bucureşti.  
În afara concursurilor din 
cadrul Trofeului au fost 
organizate concursuri de tir şi 
ateliere de învăţare şi 
cunoaştere, de creaţie artistică 
şi jocuri cercetăşeşti. 
În camp au mai fost organizate 
activităţi de animaţie şi 
sâmbătă seara un foc de 
tabără. De asemenea au fost 
organizate vizite la obiective 
turistice şi la Sf Mânăstiri şi 
schituri din comuna Costeşti. 
Comunicat-Cercetașii României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria ne informează  

 

 

 
 

Proiectul european realizat 

prin AFIR «Amenajarea Bază 

Sportivă şi de Agrement – sat 

Văratici – comuna Costeşti», 

evaluat la 40.000 euro va fi 

finalizat în curând. 

 

În satul Bistrița 

  
Au început lucrările de 
recalibrare a albiei pârâului 
Bistrița. La ieșirea din Defileu 
se vor face gabioane până la 
primul pod. 
 
Primar - Toma Marius Peștereanu 
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Ostrița   Costești 

 

 
Foto – V.Neagu 

 

Consiliul local al comunei 

Costești, județul Vâlcea, 

România, a aprobat Acordul 

de înțelegere  de colaborare 

între Comuna Costești, Județul 

Vâlcea, România și Comuna 

Ostrița, Regiunea Cernăuți, 

Ucraina. Să fie de bun augur! 

Vasile Neagu – secretar 

 

„Uniți în cuget și în simțiri” 

 

S-a numit spectacolul caritabil 

organizat de către Primăria și 

Consiliul Local Costești în 

sprijinul celor 140 de elevi – 

promotori ai culturii 

românești, elevi ai Școlii 

Populare de Artă și Civilizație 

Românească  din Cernăuți, 

Ucraina.  „Perla” Cernăuțiului a 

emoționat puternic publicul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prezent în sala Căminului 

Cultural „Constantin Popian”. 

 

 
Alături de acest ansamblu au 
fost prezenți: Iurie Levcic, 
„întemeietorul Centrului 
Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale 
Românești la Cernăuți, 
etnolog, sociolog, istoric, 
muzicolog, realizator de 
programe TV în limba română, 
„ un patriot român, un 
intelectual care și-a angrenat 
întreaga simțire consolidării 
fiinţei spirituale a unei 
comunități supuse distrugerii 
rădăcinilor și sevei… Românul 
din Cernăuți care a luptat și va 
lupta mereu cu sinceritate și 
determinare pentru 
promovarea tradițiilor 
românești” așa cum ni-l 
prezintă profesor doctorand  
Maria Rotaru în Revista de 
Lingvistică și Cultură 
Românească ( nr. 15, Mărțișor, 
2018), profesor Ana 
Apetrăchioaie - director al 
școlii și Gheorghe Brătescu, 
vicepreședintele Centrului 
Bucovinean de Artă.  

Mesagerul de Costești 
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Publicație lunară a Primăriei Costești                                                                                                                                             Tehnoredactare – Biblioteca “G-ral Nicolae Ciobanu” 

În scenă au fost prezenți 
„Moștenitorii” din Pietrari și 
„Floricica” din Costești. 
 

 
 

Un efort deosebit făcut de 

copii și profesori, de artiștii 

amatori din cele trei  

ansambluri prezente, pentru 

reabilitarea clădirii Școlii de 

Arta si Civilizatie Românească 

"Ciprian Porumbescu" din 

Cernăuți!  

*** 

,,Pomul fără rădăcini nu 

poate avea nici frunze, nici 

rod…” (Iurie Levcic) 

 

C O M U N I C A T: 
„În data 14 iunie 2018, în 
cadrul manifestărilor dedicate 
comemorării Luceafărului 
poeziei românești Mihai 
Eminescu, Centrul Bucovinean 
de Artă pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești 
Cernăuți, a inaugurat noul 
sediu unde va funcționa și 
„Școala Populară de Artă și 
Civilizație Românească” 

Ciprian Porumbescu”. Această 
instituție, care se află sub 
tutela Centrului, de la 
înființarea ei, contribuie la 
revitalizarea și valorificarea 
autenticității culturii 
românești, folclorului muzical 
românesc din această zonă și 
nu numai, înlăturând influența 
nedorită a altor culturi. 
Totodată, această Școală 
Populară vine să completeze 
lipsa de informații actuale 
despre istoria și cultura 
tradițională românească a 
nordului Bucovinei, nordului 
Basarabiei și Ținutului Herța, 
valorificând tezaurul muzical-
folcloric autohton în rândul 
tineretului, contribuie la 
stabilirea cooperării optime 
între Asociațiile culturale 
românești, prin crearea unui 
spațiu veridic și argumentat al 
culturii autentice românești. 
Școala Populară de Artă și 
Civilizație Românească 
„Ciprian Porumbescu” din 
Cernăuți este un proiect inedit 
pentru Ucraina, dar și pentru 
toată diaspora, un proiect pe 
care Centrul Bucovinean de 
Artă din Cernăuți îl 
implementează pe bază de 
voluntariat, începând cu luna 
octombrie 2014. La momentul 
de față la această Școală sunt 
înscriși 137 discipoli la 
secțiunile: Limba și literatura 
română, arta teatrului 
popular; Istoria și civilizația 
românească; Canto muzică 
populară; Coregrafie 
etnografică; Orchestră de 
muzică populară; Pictură 
naivă; Încondeiere ouă; 
Sculptură în lemn; Multimedia. 
Valorificarea culturii naționale 
și a tradițiilor strămoșești, 
păstrarea comorilor folclorice 
sunt mijloacele prin care 
Centrul Bucovinean de Artă 
dorește să contribuie la 
prosperarea național-culturală 

a neamului românesc în 
această zonă istorică. În luna 
februarie 2018, Școala a fost 
evacuată din spațiul închiriat 
într-o clădire din orașul 
Cernăuți. În schimb, Primăria a 
oferit un alt spațiu, care era 
într-o stare avansată de 
degradare, deplorabilă la acel 
moment. Pe parcursul a 6 luni 
cu donații din partea 
părinților, a românilor de 
bună credință din țară și din 
afară, dar și cu ajutorul 
discipolilor școlii, care au 
susținut zeci de spectacole 
caritabile, pentru a aduna 
fonduri pentru reparații, 
încăperile destinate pentru 
cursuri au fost consolidate și 
reparate. Dorim ca această 
încăpere pe care am renovat-o, 
prin forțele noastre, să devină 
și un loc pe care-l pot folosi 
toate Asociațiile național-
culturale din Regiunea 
Cernăuți, care doresc să 
organizeze evenimente 
culturale românești, care își 
doresc să sublinieze 
relevanța desfășurării lor într-
un spațiu multietnic și 
multicultural și care susțin că 
identitatea culturală este 
elementul definitoriu pentru 
om în viață. În cadrul 
manifestării de inaugurare a 
noului sediu, eveniment atât 
de important pentru Centrul 
Bucovinean de Artă și pentru 
copiii de etnie română din 
Regiunea Cernăuți, a fost 
oficiată slujba divină de 
sfințire de un sobor de nouă 
preoți în frunte cu Protopopul 
Ținutului Herța Protopopul 
Lorin Pavel la care au 
participat delegații de la 
Consiliul Județean Iași, d. 
Elena Arvinte și d. Adrian 
Ardeleanu, de la Centrul 
Cultural Bucovina d. Călin 
Brăteanu, de la Biblioteca 
Metropolitană București d. 

Zvetlana Preoteasa, care a 
donat bibliotecii Centrului, 
care va purta numele 
regretatului patriot Dumitru 
Covalciuc, peste 2700 de cărți 
în limba română. Au fost 
invitați la această inaugurare 
toți liderii asociațiilor 
național-culturale românești, 
reprezentanții presei în limba 
română din ținut. În cadrul 
evenimentului, binecuvântați 
de Sfinții părinți și aplaudați 
de toți prezenții, Primarii 
comunelor Ostrița, Cernăuți d. 
Vasile Țurcan și Costești, 
Vâlcea d.Marius Toma 
Peștereanu au semnat un 
acord de înfrățire și 
colaborare, care va facilita 
cunoașterea și apropierea 
locuitorilor acestor două 
localități în toate domeniile ale 
vieții sociale și culturale pe 
viitor. Aducem alese cuvinte 
de mulțumire tuturor 
românilor de bună credință, 
care au contribuit la renovarea 
spațiului Școlii, printre care: d. 
Gabriel Savu din Germania, 
d.Claudiu Vlad, d. Alexandru 
Țintă (Premier Com SRL) și d. 
Florin Stere (Stere și asociații) 
din Slobozia, Primarului 
orașului Horezu d. Nicolae 
Sărdărescu, Directorului Casei 
de Cultură ”Constantin 
Brâncoveanu” din Horezu d. 
Constantin Iovan, Primarului 
Comunei Costești Vâlcea, d. 
Toma Peștereanu, d. Adrian 
Pașca, d. Bogdan Georgescu și 
Catedralei ortodoxe ”Sf. 
Dimitrie”din Carei, Prof. 
Gheorghe Dolinschi și 
Societății pentru Cultură și 
Literatură Română în 
Bucovina din Rădăuți, d. 
Mihaela Luca și d.Călin 
Brăteanu din Suceava, d. 
Nicoleta David și d. Dan 
Negrea din Focșani, 
Primarului orașului Siret d. 
Adrian Popoiu, d. Ligia 

Zaprațan-Nicolescu din 
Horezu, d. Cătălin Siiulescu din 
Râmnicu Vâlcea, d. Maria 
Rotaru (Școala gimnazială nr. 
8, Suceava), d. Ileana Paula 
Bondar (Liceul tehnologic 
”Nicolai Manu” Broșteni, 
Suceava), d. Marian Clenciu 
(Asociația Culturală ”Pro 
Basarabia și Bucovina”) și 
Părintelui Peiu din București și 
nu în ultimul rând 
Consulatului General al 
României la Cernăuți și îi 
asigurăm că toată munca 
noastră și toate eforturile lor 
sunt în interesul propășirii 
neamului românesc. 
Mulțumim din suflet părinților 
care au ajutat cu muncă și cu 
bani la repararea acestui sediu 
al Școlii Populare.” 

Consiliul Director al Centrului 

Bucovinean de Artă  Cernăuți 

 

*** 

Activități extrașcolare 
organizare la SPS Bistrița 

 
Educația non-formală 

reprezintă o fațetă mai puțin 
aspră a sistemului de 
învățământ, în care elevii sunt 
încurajați să își dezvolte 
capacitățile, abilitățile și 
spiritul întreprinzător, departe 
de clasă și de catalog. Unul din 
scopurile principale ale 
educației non-formale îl 
reprezintă creșterea gradului 
de adaptabilitate a copiilor la 
viața socială, respectiv 
dezvoltarea autonomiei 
personale și sociale, a 
comportamentului în grup.  

 
Foto – profesor Ana Maria Peca 

 

Rolul nostru este să îi 
integrăm în societate, să îi 
pregătim pentru drumul pe 
care îl au de urmat în viață, iar 
participând la activitățile 
extrașcolare, copiii își dezvoltă 
sentimentul încrederii în sine, 
în forțele proprii, învață să-și 
asume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, dar și 
să aibă o atitudine pozitivă.  

Educația non-formală 
este o completare eficientă a 
activităților de la clasă, elevii 
au nevoie și de un anumit 
program în care să nu se simtă 
presați de timp și de evaluare 
și să înțeleagă faptul că poate 
fi plăcut să înveți. 

În perioada 21-25 mai 
2018, la Școala Profesională 
Specială Bistrița s-a desfăşurat 
programul  „Şcoala altfel”, o 
săptămână a activităților  

 

 
educative extraşcolare, 
reprezentând o oportunitate 
de cunoaștere și de dezvoltare 
personală pentru copiii noștri. 
 

 
Elevii noștri au învățat cum să 
intervină în cazul situațiilor de 
urgență până la sosirea 
echipajului specializat, dar și 
să cunoască și să aplice (pag.4) 


