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<p style="text-align: justify;">Dup? mai bine de un an de la protestul suporterilor g?l??eni (21
februarie 2009), � afar? de c�eva c�peli pe ici pe colo ?i alte c�eva declara?ii de rezolvare a
problemei sportului, nu s-a schimbat nimic. Echipa rachet?" format? din Fi?a Lovin, poate
principala vinovat? a m?celului din sportul g?l??ean, dom' primar Dumitru Nicolae, care a
promis cu foarte mult? convingere printre acuzele murd?rite de iz politic, �dreptate spre
organizatorii mitingului, c? p�? la finalul anului 2009 va fi gata bazinul olimpic, dar ?i Baia
Comunal?, chiar ?i Mircea Nicu Toader, parlamentar ?i secretar de stat ce a declarat � acea
perioad? c? se va ocupa personal de problema sportului g?l??ean, iar rezultatul �t?re?te
capacitatea sa de politician ?i prefectul Br�zan, preocupat mai mult de imagine ?i-a f?cut
apari?ia la miting, arunc�d � st�ga ?i-n dreapta cu vorbe m?re?e referitoare la bazele sportive
g?l??ene.</p> <p style="text-align: justify;">  </p> <p style="text-align: justify;">Ei, iat?-ne
ajun?i � 2010, c�d c�pelile ?in locul bazelor sportive performante: �c? nu avem un stadion cu
nocturn?, echipa de volei se zbate ca un pe?te pe uscat, echipa de handbal nu ?i-a putut p?stra
juc?toarele ?i din lupta pentru cupe europene a ajuns � lupta de la retrogradare, iar juniorii
tuturor sporturilor nu se pot g�di c?tre �alta performan??, ci mai degrab? c?tre �dreptarea
spre alte ora?e sau alte ocupa?ii.</p> <p style="text-align: justify;">Discut�d cu un jurnalist
respectabil din Gala?i care este conectat la via?a politic? local?, acesta a lansat ideea c?, dac?
vreunul din "ale?ii" g?l??enilor ar fi putut salva sportul de la degradare ar fi f?cut-o pentru
sus?inerea ce ar urma. Just, dar nici nu au dat m?car semne c? �cearc?, iar faptul c? bazele
sportive se afl? �tr-o stare jalnic?, plus rezultatul unui an � care nu s-a rezolvat practic nimic,
ne d? rezultatul adev?rului absolut: suntem condu?i de incapabili !</p> <p style="text-align:
justify;">Poate ca dup? protest a rezultat ?i un lucru bun pentru suporterii �o?elari�, Consiliul
Local aloc�d 500.000 de euro clubului de referin?? al ora?ului, �s? a fost mult prea pu?in
pentru ceea ce se dorea la nivelul �tregului sport g?l??ean. Dar poate se lumineaz? min?ile ?i
se �cearc? m?car ca patinoarul s? devin? ?i sal? de sport, poate c? se va monta nocturn? pe
un stadion din Gala?i, poate c? se va acorda mai mult? aten?ie juniorilor, poate nu va fi l?sat
CSU Metal s? falimenteze, poate...  </p> <p style="text-align: justify;">P�? atunci, �echip?
rachet?� se av�t? din nooooooooooooooooou!</p>
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