Mesagerul de Costesti
(continuare – Proiect ecoturism)
de sub Munte, cu scopul dezvoltării
și promovării ecoturismului în zonă,
asociație din care au fost invitați să
facă parte și sperăm să se și implice
reprezentanți ai ai autorităților
publice
locale
(primăriile
localităților Horezu, Băile Olănești,
Bărbătești, Costești, Stoenești și
Vaideeni), administratorilor de arii
naturale protejate din zonă (Parcul
Național
Buila-Vânturarița,
Rezervația
Naturală
Muzeul
Trovanților Costești), ai societății
civile și mediului de afaceri
interesați
în
dezvoltarea
și
promovarea
activităților
ecoturistice.
Acest proiect este un nou pas
realizat în încercarea de a oferi o
alternativă de dezvoltare durabilă a
zonei și comunităților locale, cea
prin ecoturism.
Primul pas spre acest obiectiv,
după ce am înființat Parcul
Național Buila-Vânturarița a fost
făcut prin crearea infrastructurii
necesare practicării turismului
pedestru în zona acestuia (rețea de
trasee turistice amenajate, marcate
și omologate, trasee tematice,
refugii turistice, spații de campare,
puncte de informare).
Acum am făcut un alt important
pas
prin
punerea
bazei
infrastructurii specifice și de
informare necesare practicării
cicloturismului și mountainbikului
în zonă, în special prin crearea
platformei www.oltenia-biking.ro,
urmând ca în viitor să ne adresăm
și altor categorii ale activităților
ecoturistice.
Proiectul a fost finanțat de către
Fundația pentru Parteneriat și MOL
România, prin programul „Spații
Verzi - Arii Naturale Protejate” și a
fost realizat în parteneriat cu
Administrația Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa.
Despre Asociaţia Kogayon:

Este înfiinţată în 2003, are sediul în
Costeşti (județul Vâlcea) și are în
prezent aproape 200 membri, toţi
voluntari.
Domeniile de activitate sunt:
managementul ariilor naturale
protejate,
conservarea
biodiversităţii şi geodiversităţii,
ecoturismul, educaţia ecologică,
informarea
şi
conştientizarea
publicului, dezvoltarea durabilă a
regiunii Oltenia de sub Munte,
cercetarea.
Ne desfăşurăm activitatea în
special în Parcul Naţional BuilaVânturariţa, la a cărui înfiinţare neam adus o contribuţie decisivă,
precum şi în zona adiacentă
acestuia, dar şi la nivel naţional.

2008, care a dus la menținerea
restricției vânătorii în parcurile
naționale.
Asociația este membră a CERI Carpathian Ecoregion Initiative,
Coaliţiei ONG Natura 2000, Coaliţiei
Naţionale pentru Arii Protejate,
Coalitia pentru Mediu si Alianta
Sport Natura.

Printre premiile primite se numără
premiul pentru cel mai bun proiect
de mediu al anului 2004 la Gala
Societății Civile, pentru înfiinţarea
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa,
alte 3 premii la Gala Societății Civile
din 2009 (marele premiu al galei,
premiul I la secţiunea protecţia
mediului și premiul I la secţiunea
buget/eficienţă) și premiul special
al juriului în cadrul Premiilor
Participarii Publice 2009, acordat
de către Centrul de Resurse pentru
Participare
Publică,
pentru
campania “Stop vânătorii în
parcurile naţionale”, derulată în
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***
Gânduri de departe…

Publicație lunară a Primăriei
Costești – noiembrie

Mai multe detalii pe pagina web a
asociației: www.kogayon.ro
Foto – Mihaela Măgureanu, Italia

Florin Stoican – Asociatia Kogayon

Copilărie, cu fiecare lacrimă, mă
îndepărtezi

***

Însă rămai centrul intangibil al
universului
Merg de parcă aș lua Calea Lactee
in primire

Din 2005 suntem partener al R.N.P.
Romsilva la administrarea Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa iar din
2006 custode al Rezervaţiei
Naturale
Muzeul
Trovanţilor
Costeşti.
Am derulat peste 20 proiecte, a
căror valoare totală depășește
300.000 euro. Proiectele noastre
au vizat activităţi curente de
management al ariilor naturale
protejate, amenajare infrastructură
de vizitare şi informare, cercetare
ştiinţifică, promovare, informare şi
conştientizare a comunităţilor
locale şi vizitatorilor, educaţie
ecologică.

Mesagerul de
Costesti-Nr. 3

Foto – Biblioteca Publica
Informații utile:

Predicții meteorologice din popor:
In popor, vremea din noaptea
Sfântului Andrei o prevestește pe
cea a iernii. Daca cerul va fi fara
nori, iar luna se va vedea sus pe cer
înseamnă ca iarna care va veni va fi
călduroasa. Daca cerul va fi
acoperit de nori, iar pe cer va fi
luna plina, iarna va fi încercata de
zăpezi mari.
Tot de Sfântul Andrei, se rup
crenguțe de mar si se pun in apa.
Daca înfloresc de Sfântul Vasile, va
urma un an plin de belșug si roade.
Aceste crenguțe înmugurite, in
anumite zone ale Olteniei, sunt
folosite ulterior pe post de sorcova
de ziua Sfântului Vasile.

Mihaela Silvia Măgureanu –
Biblioteca „G-ral Nicolae Ciobanu”

Primăria ne informează că nu au
sosit incă alimentele pentru cei
care au primit prin poștă cupoane
pentru acest tip de ajutor social.
A inceput intocmirea si depunerea
dosarelor pentru incălzirea
locuinței. Dosarele se depun la
asistentul social al primăriei –
Liliana Bucura Predoiu.
Acte necesare la dosar:
1.Copie acte de identitate pentru
toți membrii familiei (BI/CI,
certificat de naștere)
2.Adeverință de la Administrația
Finanțelor Publice Horezu pentru
persoanele adulte (FISC)
3.Adeverințe de salariat (cupoanepensie,șomaj,persoană cu
handicap)

Survolez moartea in orice clipă,de
la inălțimea inimii,
Oriunde-aș privi Dumnezeu există!
Iar atunci când inchid ochii, neființa
dispare
Si sufletul aterizează pe-un petic de
iarbă
Dincolo de capătul infinit al nopții !

adâncesc in infinitul albastru al
cerului. Sunt de câțiva ani buni
departe de casă, departe de
toamna românească, depărtare
care incet, incet, mi-a sângerat
sufletul. Si o sa vină iarna cu
puritatea si frumusețea zăpezilor
imaculate și știu că, n-o sa-i pot
simți inocența ei maiestoasa si
diafanii ei fulgi de zăpadă topindumi-se pe obraji, pentru că unde
sunt acum, iarna nu se lasă
descoperită, in toata splendoarea
ei. Rana emigrării sângereaza mai
puternic, acum, intre toamnă si
iarnă, când cerul se spală cu
miliarde de stropi grei de ploaie.
Dar oricat ar ploua, adâncul rănii
nu se va umple niciodată. Fântâna
dorului și-a amintirilor, nu se poate
umple cu toată ploaia si zăpada
pământului. Viața emigrantului e o
moarte lentă in interior. Trupul său
poate fi oriunde, in Italia, in
cețurile nesfârsite ale Angliei, pe
câmpiile Spaniei, dar sufletul, cu
siguranța e acasă, si rămâne numai
si numai...ACASĂ.
Mihaela Măgureanu, Roma – Italia
***

***
Anotimpurile se succed unul dupa
altul, ca si stările sufletești ale
eului meu.Toamna și-a intrat in
drepturile ei depline si melancolia
și nostalgia ei, bulverseaza
sufletul...sufletul emigrantului
departe de casă si de cei dragi. Și
unul dintre ei sunt și eu. Pentru
mine nici o toamnă nu-si relevează
măreția, frumusețea si tristețea ei
melancolică, ca toamnele mele
românești, cu dealurile galbene
dichisite cu capițe de fân, cu
pădurile in nuanțe de miere si foc,
cu munții mei iubiți care se

1 Decembrie 2014 - Școala
„Ferigile” Costești a prezentat un
spectacol deosebit. Sub
îndrumarea cadrelor didactice din
școala a fost realizată și o expoziție
de desene având ca tema Marea
Unire. (S.M.Popescu – Director)
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4.Adeverintă de la APIA (dacă aveți
dosar depus pentru subvenții)
5.Cupoane de alocație de stat/
alocație de susținere
6.Declarație pe propria răspundere
că nu aveți venituri (pentru cei care
nu realizează venituri)-se
completează la primărie.
7.Dosar
8.Adeverință de rol agricol
Pentru informații suplimentare
sunați la numărul de telefon0250863330.
Stabilirea dreptului de acordare
Se face o singura dată, pe întreaga
perioadă a sezonului rece, după
următoarele reguli:
a) începând cu luna depunerii
cererii pentru cei care au depus
documentele până la data de 20 a
lunii respective;
b) începând cu luna următoare
pentru cei care au depus
documentele după data prevăzută
la lit. a);
c) începând cu luna depunerii
cererii pentru beneficiarii de ajutor
social al căror drept de ajutor social
este stabilit începând cu acea lună
indiferent de data la care a fost
depusă cererea.
Atentie!!!
Potrivit reglementarilor în vigoare,
aveţi obligaţia ca orice modificare
intervenita în componenţa familiei
ori în veniturile acesteia, să o
comunicaţi, în termen de maxim 5
zile de la modificare, prin

completarea unei noi cereri,
instituţiei noastre.
Modificările sau, după caz,
încetarea dreptului la ajutorul
pentru încălzirea locuinţei, se fac
începând cu luna următoare celei
în care au intervenit modificările;
Vă specificam că, în baza
Ordonanţei 27/2013, ce
modifică OUG 70/2011, autorităţile
publice locale
Crititerii de eligibilitate:
1. Beneficiază de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei familiile ori
persoanele singure, cetăţeni
români, precum şi cetăţeni străini
ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în
condiţiile legii, o formă de protecţie
şi au domiciliul sau, după caz,
resedinţă în România, stabilită în
condiţiile legislaţiei române, care
nu îşi pot asigura din bugetul
propriu acoperirea integrală a
cheltuielilor legate de încălzirea
locuinţei şi ale căror venituri sunt
situate în limitele prevăzute de
lege;
2. Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă familiilor,
respectiv persoanelor singure, care
se încadrează la punctul precedent,
numai pentru locuinţa de domiciliu
sau, după caz, de resedinţă a
acestora;
3. Este definit ca:
- persoană singură: persoana care a
împlinit vârsta de 18 ani, care
locuieşte singură şi nu se mai află în
întreţinerea părinţilor, precum şi
persoana cu vârstă cuprinsă între
16 şi 18 ani, care locuieşte şi se
gospodăreşte singură şi are
capacitate de exerciţiu anticipată,
potrivit prevederilor art. 40 din
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Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- familie: soţul, soţia, precum şi alte
persoane, indiferent dacă între
acestea există sau nu relaţii de
rudenie, care au acelaşi domiciliu
ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi
gospodăresc împreună , sunt
înscrise în cartea de imobil şi sunt
luate în calcul la stabilirea
au posibilitatea de a efectua
anchete sociale, atât la sesizare cât
şi din oficiu. În cazul în care se vor
constata discrepanţe între valorile
declarate şi cele constatate se va
proceda la anularea ajutorului şi
recuperarea pe cale legală a
prejudiciului constatat. La
efectuarea anchetei, beneficiarul
ajutorului este obligat să prezinte
documente relevante, în
justificarea informaţiilor declarate
în cererea şi declaraţia pe propria
răspundere.

creşte mai ales spre sfârşitul verii şi
toamna.

Realizările proiectului sunt
următoarele:

promovăm ca pe valori ale
patrimoniului natural local.

Boala limbii albastre se
caracterizează prin inflamarea
membranelor mucoase, congestie,
umflături şi hemoragii, dar cele
mai multe dintre animalele
afectate se vindecă de boală.
Specia ovinelor este în general cea
mai afectată, în timp ce bovinele şi
caprele nu prezintă de obicei
semne clinice severe de boală chiar
dacă poartă virusul de o anumită
perioada.Boala limbii albastre nu
afectează oamenii şi nu există
riscul ca boala să fie contactată
sau transmisă prin carne sau lapte.

1.
Promovarea activităților
de cicloturism și mountainbike în
Parcul Național Buila-Vânturarița și
zona Olteniei de sub Munte prin:

3.
Promovarea prin imagini a
Parcul Național Buila-Vânturarița
prin editarea, publicarea on-line și
tipărirea unui album foto cu 122
fotografii adunate de la 22
fotografi.

Nu au fost, pana acum, cazuri in
comuna noastra.

Proiect ecoturism

Asistent social-Liliana Bucura
Predoiu

Un nou pas important realizat de
Asociația Kogayon pentru
dezvoltarea și promovarea
ecoturismului în P.N. BuilaVânturarița și Oltenia de sub
Munte
În perioada 1 mai - 31 octombrie
2014 Asociația Kogayon a
desfășurat în Parcul Naţional BuilaVânturariţa și comunitățile locale
ale acestuia (localitățile Horezu,
Băile Olănești, Costești, Bărbătești,
Vaideeni și Stoenești) proiectul
„Oltenia de sub Munte - zonă
ecoturistică”, prin care ne dorim
promovarea și dezvoltarea
ecoturismului în zonă.

4.
Realizarea documentației
și demersurilor pentru obținerea
statutului official de destinație
ecoturistică pentru zona Oltenia de
sub Munte. Am înființat în acest
scop Asociația de Ecoturism Oltenia
(Continuare in pag.4)

Realizarea unei rețele
principale de trasee de cicloturism
și mountainbike de 550 km, care
cuprinde 3 trasee de cicloturism și
10 de mountainbike, cu informații
detaliate despre acestea: descrieri,
statistici, grafice, hărți clasice și
online, trackuri gps, fotografii.
Acestea și conexiunilor din acestea,
oferă posibilitatea vizitării zonei cu
bicicleta de către toate categoriile
de bicicliști, pe trasee de toate
dificultățile.
Amenajarea cu mijloace
specifice (panouri informative și
indicatoare) a două trasee: turul
mountainbike al Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa și turul
cicloturistc al Olteniei de sub
Munte.

***
Boala limbii albastre este o boală
virală care afectează ovinele,
bovinele, caprele şi alte
rumegătoare. Boala nu este
contagioasă şi se transmite prin
culicoide (musculiţe înţepătoare),
potrivit site-ului Uniunii Europene.
În prezent, 24 de serotipuri ale
virusului sunt cunoscute în diferite
părţi ale lumii. Virulenţa şi rata de
mortalitate ale serotipurilor variază
considerabil. Boala prezintă un
tipar sezonier în funcţie de
perioadele de abundenţă a
speciilor de culicoide din timpul
anului. Frecvenţa cazurilor de boala

Realizarea platformei
www.oltenia-biking.ro, unde cei
care doresc să viziteze zona pe
bicicletă pot găsi informații despre
traseele din zonă, despre parc și
despre regiune și pe care pot
contribui la rândul lor cu informații
pentru îmbunătățire și creștere a
volumului de informații oferite.

2.
Identificarea bunicilor
pădurii - cei mai bătrâni arbori din
Parcul Național Buila-Vânturarița și
regiune. Am adunat în această
primă fază o bază de date cu 249
arbori seculari reprezentând 15
specii (fag, stejar, paltin de munte,
molid, brad, tisă, carpen, cireș
sălbatic, frasin, măr sălbatic, tei,
salcie, plop, nuc, castan
comestibil), pe care i-am localizat
pe hartă, măsurat și fotografiat,
urmând să semnăm protocoale de
protecție cu proprietarii și
administratorii terenurilor pe care
se află, prin care să-i protejăm și

***

Echipa de handbal – băieti, a Școlii
cu clasele l – Vlll “Ferigile” Costești
a obținut un binemeritat loc intâi in
concursul organizat la Grupul
Școlar Constantin Brâncoveanu din
orașul Horezu. Echipa este
antrenată de profesorul de
educatie fizică si sport Marius
Ilinca.(Foto - Ion Măgureanu)

***
Dulciuri de la bunica…
Scovergi
Se folosește coca de gogosi care se
taie patratele. Se face o taietura in
mijloc prin care se trece unul dintre
colțuri. Se prăjesc in ulei sau in
untură.
Maria Muntean – custode muzeu

