
Clubul Rotary Râmnicu
Vâlcea ]i Clubul Rotary Râm-
nicu Vâlcea-Cozia, împreun`
cu Funda\ia Român` a Inimii
]i Forumul Na\ional de Pre-
ven\ie, au lansat, programul
„Promenada Inimilor”, un pro-
iect de amenajare a unui tra-
seu accesibil, care î]i propune
s` încurajeze popula\ia R@m-
nicului s` fac` mi]care, ca
mijloc de preven\ie a bolilor
cardiovasculare.

Traseul din municipiul
Râmnicu Vâlcea are o lungi-
me ini\ial` de 2,64 km, înce-
pând din cap`tul nordic al
bulevardului Dem R`dulescu,
iar lansarea oficial` a traseului
a avut loc duminic` 28 sep-
tembrie, ora 10.00 prin orga-
nizarea unui cros cu multe
premii ]i cadouri promo\ional,
ocazie cu care la linia de start
au \inut s` fie alerge peste 100
de participan\i.

Principalii organizatori ai
acestui program, prin vocea
pre]edinte Rotary Club Râm-
nicu Vâlcea, Gheorghe Popa,
au \inut s` adauge faptul c`
„acest proiect reprezint` de
fapt o invita\ie la mi]care, in-
vita\ie ce care o lans`m ]i noi
acum. Cluburile Rotary din
R@mnicu V@lcea au f`cut foar-
te multe proiecte [mpreun` c`
administra\ia local` a munici-
piului, ]i vreau s` v` amintesc
aici de Parcul Rotary din zona
Libert`\ii sau de Central de
Recuperare pentru  Handica-
pa\i. Mi]carea va aduce multe
beneficii s`n`t`\ii, dar ]i unele

materiale, pentru c` ast`z
fiecare dintre cei participan\ii
care vor [ncheia traseul va
primi c@te o pung` plin` cu
produse de la sponsori, iar de
asemenea, va fi orgnizat` o
tombol` la care se vor c@]tiga
20 de premii [n valoare de 100
de lei fiecare. Eu v` invit s`
face\i c@t mai mult` mi]care,
nu numai ast`zi, ci ]i [n viitor”.

La r@ndul s`u, Claudia
Banu, pre]edinte Rotary Club
Râmnicu Vâlcea-Cozia, a \i-

nut s` adauge faptul c` „este o
bucurie faptul c` sunte\i [n
num`r a]a de mare al`turi noi.
Eu vreau s` v` promit aici c`
acest proiect nu va fi unul sin-
gular pentri noi, ci vom con-
tinua aceste ini\ative [ntre cele
dou` Cluburi Rotary din Mu-
nicipiul R@mnicu V@lcea. De
asemenea, acest traseu va r`-
m@ne unul marcat, ]i ve\i pu-
tea participa oric@nd la cross
au la o alergare pentru s`-
n`tate”. 

Acest program a fost in\iat
de c`tre Funda\ia Irlandez` a
Inimii ]i implementat deja în
peste 10 \`ri europene, “Pro-
menada Inimilor” a avut un
succes r`sun`tor ]i printre
români, în 2013 mii de per-
soane din 25 de ora]e, partici-
pând la prima edi\ie a eveni-
mentului, iar anul acesta [ns-
criindu-se 35 de ora]e din
Rom@nia. 

Clubul Rotary Râmnicu
Vâlcea ]i Clubul Rotary Râm-

nicu Vâlcea-Cozia au fost
chartate de Rotary Internatio-
nal în anuiiu 1996 ]i 2001.
Cluburile reunesc personali-
t`\i locale, speciali]ti în do-
meniile lor de activitate, oa-
meni de afaceri ]i persoane
care pot contribui la dezvol-
tarea, la finan\area ]i la imple-
mentarea proiectelor destinate
comunit`\ii locale, oamenilor
afla\i în suferin\`, artelor  ]i
tinerilor cu performan\` la
înv`\`tur`.
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Lansat de Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea ]i Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea-Cozia

Peste 100 participan\i au fost prezen\i
la „Promenada Inimilor”

S`pt`mâna trecut`, la Mu-
zeul de Istorie, în s`lile de la
etajul I, în organizarea  Muze-
ului Jude\ean ]i a Uniunii Ar-
ti]tilor Plastici, filiala Vâlcea,
a avut loc vernisajul expozi-
\iei „Grup 4+ 4 invita\i”, ce va
r`mâne deschis` pân` pe 24
octombrie. Timp de aproape o
lun`, iubitorii de art` vor avea
suficient r`gaz pentru a vedea
lucr`rile celor 8 expozan\i. La
vernisaj au participat, printre
al\ii, pre]edintele filialei Vâl-
cea a UAP, Gheorghe Dican,
IPS Varsanufie, Arhiepiscopul

de Râmnic, fostul primar
Sorin Zamfirescu, împreun`
cu so\ia, directoarea Liceului
de Art`, Algina Ticuta, elevi
ai acestui liceu ]i al\i consu-
matori de frumos. Iat` expo-
zan\ii: Traian Stefan Boices-
cu, de data aceasta, cu lucr`ri
de o alt` factur` decât tapise-
riile care l-au f`cut celebru;
Gheorghe Gogescu, din Bu-
cure]ti, Victor Dima, Bucu-
re]ti, autor al manualelor du-
p` care studiaz` elevii liceelor
de art`; Mihai Moldoveanu,
n`scut la Hu]i, Petru Vintil`

jr, bucure]tean la origine,
Jorge Mafu, de asemenea, din
Bucure]ti ]i so\ii Viorela ]i
Vintil` Mih`escu, art` reli-
gioas`, cei din urm` au rea-
lizat 14 icoane mari, pe lemn,
pentru m`n`stirea „San Fran-
cesco” din Tirennia, Italia, în
2004. To\i expozan\ii sunt
absolven\i ai Institutului de
Arte Plastice „Nicolae Grigo-
rescu” din Bucure]ti ]i au câte
un palmares impresionant, cu
expozi\ii de grup, individuale
]i cu numeroase premii. 

K. R.

Expozi\ia „Grup 4+ 4”, deschis` la etajul Muzeului de Istorie
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