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<p style="text-align: justify;"><a
href="http://miting.dunareabatrana.com/images/afi3.png"></a>De c�d s-a primit autoriza?ia
necesar? mitingului pentru sus?inerea sportului g?l??ean, s-a creat o zarv? � ora? ?i nu numai,
cu p?reri pro ?i contra. M-am sim?it indignat c�d am observat, pe site-urile publica?iilor
centrale, c? mitingul � sine a fost prezentat ca un moft, ca fiind �ceva la mod?".  TOTAL
ERONAT! La Gala?i mitingul este cu adev?rat o necesitate, pentru c? a?a cum indic? ?i
sloganul "Sportul moare, primarul doarme", performan?ele din competi?iile sportive, ale
ora?ului de la malul Dun?rii, dep??esc cu mult condi?iile � care se practic? fotbalul, voleiul,
handbalul sau multe alte sporturi.    S�b?t?, Gala?iul a fost urcat pe culmile succesului, fetele
de la H.C. O?elul Gala?i, calific�du-se � sferturile Cupei Cupelor, trec�d de o echip? mult mai
bine cl?dit? financiar - Debrecen. A fost 29-24 ?i o calificare istoric?, emo?ionant?, de l?udat,
�tr-o sal? mult prea mic? pentru un asemenea meci. Numai c? primarul doarme...</p>  <p
style="text-align: justify;">Tot s�b?t?, CSU Metal Gala?i, la volei feminin, ?i-a demonstrat �c?
odat? suprema?ia � Rom�ia, surclas�d f?r? drept de apel o contracandidat? la titlu: 3-0 cu
?tiin?? Bac?u. Dar primarul nostru doarme � continuare....</p> <p style="text-align: justify;">Pe
l�g? aceste dou? echipe care poart? numele ora?ului � Europa ?i care aduc satisfac?ie �
sufletul cet??enilor acestui ora? prin victoriile aduse, exist? ?i altele care merit? o infrastructur?
decent?.</p> <p style="text-align: justify;">Acest miting, este adev?rat, porne?te de la
indolen?a autorit??ilor fa?? de FC O?elul Gala?i, echipa fanion a ora?ului nostru. S-a creat
gre?it impresia c? se doresc bani de la autorit??ile locale pentru transferuri sau altele, �s?
ceea ce se dore?te este montarea instala?iei de nocturn?, necesar? pentru a r?m�e � prima
lig?! Se doresc investi?ii � baz? sportiv? ce se construie?te la �Ancora� pe banii clubului, �
timp ce � orice or??el din Europa, exist? aceste condi?ii pentru copii ?i juniori din banii
autorit??ilor locale. </p> <p style="text-align: justify;">S-au mai realizat ?i alte performan?e
sportive, inclusiv la futsal, unde United joac? play-off-ul � Liga Na?ional? ?i pentru c? nu exist?
semnale de implicare din partea autorit??ilor locale, consider?m c? este nevoie ca cineva s? ia
atitudine. Dac? nu noi, cet??enii ora?ului, suporterii echipelor g?l??ene, atunci cine?</p> <p
style="text-align: justify;">Pentru c? echipa de fotbal fanion a ora?ului se zbate �tre via?? ?i
moarte, pentru c? echipa de volei feminin, ce domin? autoritar campionatul, a fost exilat? la
Bucure?ti s?-?i joace meciurile � Liga Campionilor, priv�d astfel g?l??enii de a-?i sus?ine
echipa, pentru c? la handbal O?elul Gala?i are performan?e neapreciate, pentru c? nu exist?
baze sportive pentru copii, altfel spus pentru c? nu exist? implicare � tot ceea ce �seamn?
SPORT, sunte?i invita?i <strong>S�B?T? 21 FEBRUARIE, ORA 16:00, LA CASA DE
CULTUR? A SINDICATELOR PENTRU A LUA PARTE LA MITINGUL PENTRU SUS?INEREA
SPORTULUI G?L??EAN! </strong>Arat? c? �i pas? de ora?ul t?u! </p>
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