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6 legume de plantat in luna IunieZIUA COPIILOR - 1 IUNIE

Mesaj de felicitare a primarului, Ion Prunici, cu ocazia zilei internaționale a copiilor

   1 Iunie este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria şi copiilor, de a le oferi iubirea şi apre-
cierea noastră. Această zi este de obicei sărbătorită cu petreceri, concursuri, desene pe asfalt, 
diverse spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber ale familiilor, toate acestea 
dedicate micuţilor.
   Copilăria e vârsta la care cea mai profundă bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o 
lume aparte, plină de lumină și armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii! 
              La mulți ani de 1 Iunie!

Cu respect, Ion Prunici, primarul satului Păulești  

  Oricat de mari, frumoase si atractive ar fi gradinile 
decorative, in cele din urma, tot acelea de legume 
satisfac necesitatile practice si sunt mai apreciate. 
Gradina de legume din gospodarie ofera pe langa o 
indeletnicire constanta...

Ziua Internaţională a Copiilor, sărbătorită 
la Păulești
 De 1 iunie, s-a sărbătorit cea mai frumoasă săr-
bătoare a copiilor sărbătorită în întreaga lume „Ziua 
Internaţională a Copiilor”.
   Cu această ocazie primăria satului Păulești a orga-
nizat pe parcursul acestei zile mai multe...

ȘTIAȚI CĂ?...
  - Iunie este a șasea lună a anului în calendarul Gre-
gorian și una dintre cele patru luni gregoriene.

 - Luna durează de 30 de zile iar în jurul datei de 
21 iunie este solstițiu de vară, marcând ziua cea mai 
lungă a anului.

  - Iunie începe (astrologic) cu soarele în semnul Ge-
menilor și sfârșește în semnul Racului. Din punct de 
vedere astronomic, luna iunie începe cu soarele în 
constelația Taurului și se sfârșește cu soarele în con-
stelația Gemenilor.

  - Numele lunii iunie (latină: Iunius) vine de la zeița 
romană Iuno, soția lui Jupiter și protectoarea fe-
meilor măritate.

  - În Republica Moldova, luna iunie, popular, se nu-
mește Cireșar.

Ziua Mondială a Mediului
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  În fiecare an, la 5 iunie este aniversată Ziua mon-
dială a mediului înconjurător. Marcarea acestei 
zile reprezintă unul dintre principalele mijloace 
prin care Organizaţia Naţiunilor Unite încearcă să 
stimuleze preocuparea...
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AGRICULTURA

   Oricat de mari, frumoase si atractive ar fi gradinile decorative, in cele din urma, tot acelea de legume satisfac necesitatile practice si sunt mai apreciate. Gradina 
de legume din gospodarie ofera pe langa o indeletnicire constanta, ea insasi benefica organismului facuta cum si cand trebuie, singurele produse despre care poti  
fi convins 100 % ca sunt naturale.
   Dar inainte de a culege trebuie sa semeni, iar Iunie este o perioada favorabila pentru asemenea ocupatie. Iata, prin urmare, o lista cu cele mai populare legume pe 
care poti sa le plantezi la inceputul fiecarei veri.         

6 legume de plantat in luna Iunie

1. Varza

   Plantarea rasadurilor de varza se face cand prezin-
ta deja 5-6 frunze adevarate, pe la varsta de 2 luni. La 
soiurile timpurii, plantarea se face la inceputul lunii 
aprilie, la soiurile de vara la inceputul lunii mai, iar 
la sfarsitul lui iunie pentru varza de toamna sau pen-
tru cea rosie.

Recoltare: August – Octombrie

2. Morcovul 3. Salata verde

  Morcovul prefera solul bine drenat, fara pietre, 
caruia nu i s-a adaugat gunoi de grajd (acesta arde 
radacina). Cand se planteaza timpuriu, de la ju-
matatea lunii Februarie pana in Iunie, recoltarea  are 
loc in perioada anotimpului cald. Dupa ce plantele 
rasar din pamant trebuie efectuata o rarire a acesto-
ra, astfel incat sa ramana o distanta de 3 cm intre ele.

Recoltare: Iunie - August

Salata verde este un aliment de improspatare, de 
revigorare si de curatire a organismului. Se sadeste 
direct in gradina sau mai intai in tavi, si se scoate 
afara dupa 4-6 saptamani.

Recoltare: August – Septembrie

4. Ridichia 5. Mazarea 6. Sfecla rosie

   Ridichile sunt poate cel mai rapid si usor de cres-
cut. Cresterea ridichilor necesita putin spatiu, le poti 
planta chiar intr-o tigaie sau intr-o tava. Ridichile au 
nevoie de multa apa si nu suporta seceta si tempera-
turile foarte ridicate.

Recoltare: August-Septembrie

  De la mazare se recolteaza pastaile, care contin 
boabele folosite pentru consum la diferite feluri de 
mancare. In cazul acesteia, pamantul trebuie afanat, 
dar nu se ingrasa cu gunoi de grajd. Pentru a avea 
in toamna pastai verzi, mazarea trebuie semanata in 
Iunie.

Recoltare: incepand cu Septembrie

   Sfecla rosie este o planta cultivata pentru radaci-
na sa carnoasa, intrebuintata pe post de leguma in 
alimentatie. In functie de destinatia si timpul de uti-
lizare a productiei, sfecla rosie poate fi semanata pri-
mavara, in primele 10 zile din Aprilie, si vara, intre 
1 - 20 Iunie.

Recoltare: Iunie - Septembrie

Gradina si secretele ei

  1. Cel mai popular fruct din lume este... rosia. In fie-
care zi se produc aproximativ 60 de milioane de tone 
de tomate (exista cam 10 000 de varietati de rosii). 
Pe pozitia secunda in acest top se situeaza bananele.   
 2. Gradina s-ar putea sa fie locul preferat, spatiul 
de relaxare, cea mai buna alegere atunci cand ave-
ti nevoie de un hobby care sa va linisteasca si sa va 
aduca multe satisfactii. Stiati insa ca intr-o singura 
lingurita de pamant din gradina puteti avea un nu-
mar incredibil de micro-organisme? Chiar la fel de 
multe ca numarul oamenilor de pe Terra.

 3. O capsuna obisnuita are peste 200 de seminte, fi-
ind si singurul fruct care isi are semintele in exterior.  
 4. Cateva ciudatenii din gradina noastra: vinetele si 
cartofii fac parte din aceeasi familie, deliciosii pepe-
ni sunt de fapt legume, la fel si alunele de pamant, si 
la nivel global exista peste 20 000 de specii de plante 
comestibile.  
  5. Primele sere din istorie au aparut in Roma antica, 
in jurul anului 30 d.Hr., cand imparatul Tiberius a 
cerut ca in fiecare zi sa aiba la masa fructele si legu-
mele preferate. Si cum se pare ca preferatul sau era o

specie de castravete a fost nevoie de inventii si im-
provizatii ce aveau peste secole sa schimbe radical 
felul in care cultivam speciile preferate. 
 6. Gradinaritul va reduce nivelul de stres si anxi-
etatea, poate sa previna in buna masura diabetul si 
afectiunile cardiace si, daca sunteti un pasionat care 
petrece macar cateva minute pe zi alaturi de florile si 
legumele preferate veti avea un somn mai linistit si 
mai odihnitor.

Sursa: www.gradinamea.ro
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Proprietățile medicinale ale propolisului. 
În ce boli ne ajută

  Utilizarea internă
 Îmbunătățește starea organismului împotriva in-
fecțiilor bacteriene, fungice și virale prin stimularea 
sistemului imunitar și datorită proprietăților sale an-
tibiotice.
 Tratează boli ale sistemului respirator și ORL da-
torită efectelor sale antiinflamatorii, antitusive și 
anestezice.
  Utilizarea externă
- antiseptic și dezinfectant se administrează:
1. Pe răni și leziuni: acțiuni de curățare și  de tratare, 
efect stimulant asupra regenerării și creșterii țesutu-
lui.
2. Împotriva afecțiunilor pielii: papilomelor, micoz-
elor și piciorul atletului (micoza piciorului).
  Indicații terapeutice cunoscute
  Bolile căilor respiratorii sau ale ORL de origine bac-
teriană, afecțiuni virale sau inflamatorii  (dureri în 
gât, răceli, tuse, faringite, sinuzite, laringite, amigda-
lite, otită, rinită), răgușeală, cicatrizarea rănilor.
  Alte indicații recomandate
  Îmbunătățește igiena orală (prevenirea cariilor den-
tare și  rănilor bucale) și reduce durerea asociată cu 
periodontita și gingivita. Reduce riscul reapariției 
herpesului labial și genital. Antispastic eficace îm-
potriva acidității gastrice și inflamația intestinului 
sau cea de colon. Mai are și proprietăți de regener-
area a  florei. Previne și vindecă micozele vaginale, 
chiar și periodice. Ameliorează durerile musculare 
și reumatice. Calmează și vindecă usturimi și arsuri 
solare.
  Descrierea botanică al propolisului
 Propolisul este produs de albine cu ajutorul 
secrețiilor acestora, de origine rășinoasă, balsamic și 
cleios, luate din copaci și plante. Principalele specii 
care produc această materie vâscoasă sunt coniferele 
(cum ar fi pinul, bradul și molidul) și muguri de arin, 
de mesteacăn, plop, salcie, stejar, frasin, castan indi-
an sau ulm. Prezența fiecărei specii depinde foarte 
mult de sezon, geografia, de climă și de speciile de 
albine care-l recoltează.
  Beneficiile cunoscute
  Proprietățile antiinfecțioase ale propolisului și ben-
eficiile acțiunilor sale dezinfectante au putut fi con-
statate de-a lungul secolelor. Proprietățile sale anti-
biotice, deosebit de eficiente împotriva microbilor 
din ce în ce mai puternici, fac un aliat în lupta îm-
potriva tuturor infecțiilor și a bolilor de transmitere 
virală, cum ar fi gripa, răceala, dureri în gât, bronșită 
sau angină. Puterile sale antiinflamatorii și de calm-
are a durerilor pacienților săi cu tuse cronică, lar-
ingită, rinită și otită. Acțiunile sale antifungice ajută 
la eliminarea microbilor și a ciupercilor.

SĂNĂTATE

  Propolisul este o materie vegetală, produsă de al-
bini pentru a garanta dezinfecția stupului lor. Praf 
sau lichid, propolisul este  recunoscut din antichi-
tate pentru acțiunile sale benefice în tratamentul sau 
prevenirea problemelor respiratorii. Un imunostim-
ulator excelent, propolisul este un antibiotic și un 
cicatrizant foarte activ.

SPORT
Meci amical, Virtus Păulești - Tinerețea 
Suruceni
  Echipa de fotbal recent inființată Virtus Păulești  a 
obținut victorie, scor 3 – 2, în meciul amical disputat 
în deplasare cu echipa Tinerețea Suruceni.   
  Meciul a avut loc în satul Suruceni. 
 
Este prima noastră victorie, chiar în primul meci al 
nostru de la înființarea echipei, sîntem foarte bucuroși 
că am început cu dreptul acest proiect și sperăm ca 
vom avea continuitate în viitor. – Prunici Tudor
 
Sînt foarte mîndru că fac parte din această echipă, că  
pot să-mi reprezint  localitatea și în fotbal, mai ales că 
am reușit să înscriu chiar în primul meci. – Egor Olar

   Golurile echipei Virtus Păulești au fost marcate de 
Ion Prunici, Egor Olar și Vadim Răcilă.

Mă simt onorat și foarte fericit, este un vis al meu care 
se vede realizat. A fost un meci amical, dar dificil, am 
avut adversari foarte buni, pregatiți, organizați, pînă 
la urmă ne-am descurcat și am obținut un rezultat 
pozitiv.Vreau să felicit băieții cu prima victorie și să le 
mulțumesc pentru implicare și dăruire.  – Ion Prunici

Sursa: www.sanoteca.md

Ion Prunici

SĂRBĂTORI
Ziua Internaţională a Copiilor, sărbătorită la Păulești
   De 1 iunie, s-a sărbătorit cea mai frumoasă sărbătoare a copiilor sărbătorită în întreaga lume „Ziua Inter-
naţională a Copiilor”.
   Cu această ocazie primăria satului Păulești a organizat pe parcursul acestei zile mai multe activități pentru 
cei mici la care au participat copii de diferite vîrste din localitate. Încă de la primele ore, copiii, s-au adunat 
la Casa de cultură pentru a se bucura împreună de această minunată zi. Copiilor participanţi la aceste ac-
tivităţi s-au pregătit cadouri şi surprize, dînd culoare şi bucurie sărbătorii. Jocuri și distracții, prietenii noi, 
generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, desene pe asfalt, dansuri, urări, felicitări, multe bucurii, 
toate pentru copii, din partea primăriei copii au primit bomboane și înghețată. 
 

  Primăria satului Păulești felicită toţi copiii din sat şi localităţile Republicii Moldova şi le doreşte să fie 
sănătoşi şi să aibă parte de o copilărie fericită. Ion Prunici
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ADMINISTRARE MEDIU

BANCURI

– Tata pot să mă uit la televizor? 
Tatăl răspunde: Uită-te liniştit, numai să nu îl ap-
rinzi!

– Tatiii, ce e ăla „bărbat”?
– Păi… este un om puternic, care iubește, protejează 
și are grijă de familia lui!
– Supeer! Vreau să devin bărbat, ca mama!!!

–  Dacă te doare dintele acela trebuie să mergem la 
un dentist. Sper că nu ți-e frică.
–  Nu, tăticule.
–  Așa te vreau, curajos. Să știi că dentistul nu-ți face 
nimic!
–  Dacă e așa, ce rost mai are să-l deranjăm?

Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede.
– Copile, de ce plângi?
– Un copil mi-a furat plăcinta!
– A fost cu intenţie?
– Nu, cu brânză…..

– Copii, ce înseamnă să fii diplomat?
– Să te gândești de două ori înainte de a nu spune 
nimic!

Ziua Mondială a Mediului
  În fiecare an, la 5 iunie este aniversată Ziua 
mondială a mediului înconjurător. Marcarea 
acestei zile reprezintă unul dintre principalele 
mijloace prin care Organizaţia Naţiunilor 
Unite încearcă să stimuleze preocuparea 
oamenilor pentru protejarea mediului în-
conjurător şi în acelaşi timp să sensibilizeze 
factorii de decizie politică să acţioneze în 
acest sens. Ziua mondială a mediului încon-
jurător a fost stabilită de Adunarea Generală 
a Naţiunilor Unite în 1972.
   Ziua Mondială a Protecţiei Mediului este 
un prilej de a pune valoare pe modul în care 
fiecare din noi reuşeşte să păstreze medi-
ul în care trăieşte. Natura ne-a oferit în dar 
cele mai de preţ comori, asigurîndu-ne astfel 
traiul.
  În această zi, Primăria Păulești vine cu un apel către toţi locuitorii satului, ai ţării, să ne 
păstrăm mediul în care trăim deoarece el ne reprezintă. Cu părere de rău era tehnologică la 
care sîntem martori astăzi se face din ce în ce mai pronunţată, dar voinţa şi capacitatea uma-
nă trebuie să fie mai puternică. Avem menirea de a păstra mediul pentru generaţiile viitoare, 
mediul ne reprezintă…noi sîntem mediul!
  Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca 
scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea 
sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de 
poluare.                                   Protecția mediului presupune:
 - Gospodărirea rațională a resurselor;
 - Reconstructia ecologică a mediului;
 - Evitarea poluării mediului;

 - Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii;
 - Descoperirea cauzelor care afectează mediul;
 - Proiecte complexe, rațional fundamentate.

Ion Prunici

Un mesaj pentru Primar
 Primarul satului Păulești, Călărași, a aflat de-
spre propunerile, nemulțumirile și sugestiile 
locuitorilor într-un mod original. La iniți-
ativa Mariei Ciorchin, șefa Bibliotecii din 
Păulești, locuitorii, vizitatori ai bibliotecii au 
scris pe postere la ce lucruri își doresc să at-
ragă atenția edilul-șef. După ce foile imense 
au fost completate, Maria Ciorchin le-a dus 
la primărie și le-a prezentat primarului. Și, 
înainte de a-și face planuri de viitor, edilul se 
uită, să vadă dacă inițiativele lui coincid cu 
interesele locuitorilor din Păulești.

Iată sugestiile:
“Dorim drumuri europene”
“Dorim încă un teren de joacă pentru copii”
“Ar fi foarte bine să avem un muzeu în sat”
„Aș dori să se organizeze ceva interesant pentru ad-
olescenți”.
“Dorim să avem trotuare pe marginea drumului”
“Dorim să avem stații noi de asteptare a transpor-
tului”
“Aș dori să se organizeze mai des trîntă și fotbal”
“Cît mai multe activități sportive pentru tineri”
“Vreau să fie difuzate filme la casa de cultură”
“Îmi doresc ca să fie deschisă o tabără de vară”
“Vă rog să ajutați bătrînii, care au nevoie”
“Dorim să se rezolve problema gunoiștei, să fie strîns 
tot gunoiul din sat”
“Doresc să fie rezolvată problema cu apa”
“Aș vrea să fie amenajată intrarea în sat”
“Îmi doresc să se redeschidă școala”
“Dorim să fie amenajată zona din fața primăriei și 
casei de cultură”

Maria Pîrău

Totul pentru grădiniță
  Grădinița este foarte importantă în dez-
voltarea copiilor, astfel administrația pub-
lică locală Păulești pune accent pe crearea 
condițiilor mai bune pentru micuți. Pen-
tru confortul din timpul somnului, a fost 
achiziționat un nou set de lengerie de pat. 


