
&amp;#8222;Imagine pe munca Stelianei&amp;#8221;
Performantele Stelianei Nistor, liderul echipei Romaniei de gimnastica, nu au ramas indiferente nici
autoritatilor locale, mai ales ca se apropie campania electorala, dar nici marilor cluburi din tara. Dupa ce
saptamana trecuta primarul Klaus Johannis a anuntat ca ii va oferi Stelianei Nistor un apartament in urma
„aurului " cucerit la Campionatul European, astazi este randul Prefectului Ilie Mitea sa o premieze.
Gimnasta va primi din partea prefectului, pe langa bani, si un laptop, obiect ce i-a fost sugerat chiar de
catre sportiva.
 CU DOAR cateva luni inaintea Jocurilor Olimpice, Sibiul isi poate pierde, insa, cea mai valoroasa
gimnasta. Mama sportivei a dezvaluit ca Steliana, legitimata in prezent la CSŞ Sibiu, este curtata intens
de clubul Steaua, care are o sectie puternica de gimnastica. „Cei de la Steaua tot vor sa o legitimeze la ei,
dar pana acum ea a ramas la Sibiu. Noi vrem ca ea sa reprezinte in continuare Sibiul, dar asta depinde de
modul in care o sa fie tratata aici. Daca autoritatile se vor tine de cuvant si ii vor da o locuinta, atunci mai
mult ca sigur ca nu va pleca ", a spus mama sportivei.
 ACEASTA a mai vorbit si despre graba politicienilor de a o premia pe Steliana, chiar inainte de
campania electorala. „Asa s-a intamplat si in urma cu patru ani, inainte de campania electorala, cand
domnul primar Johannis i-a promis o locuinta dar apoi nimeni nu a mai spus nimic. Acum, vad ca din nou
se intampla la fel. Eu stau impreuna cu cei doi frati ai ei intr-o camaruta. Va dati seama cat este de greu si
pentru ea cand vine acasa. Noi dormim amandoua in bucatarie, iar baietii intr-o camera cu doua paturi ",
explica mama gimnastei. Ea nu este, insa, deranjata ca fiica ei poate fi pretext de castigare de voturi. „Va
spun sincer ca nu ma intereseaza, atata timp cat se rezolva problemele. Şi eu o sa tin cu cel care ne ajuta
", spune mama Stelianei.
 Fata de acum patru ani, Steliana este hotarata sa nu mai lase sa treaca alegerile fara ca problema
locuintei sa fie rezolvata. „Imediat dupa premierea de la Prefectura vom merge la Primarie sa semnam
actele pentru noua locuinta ", a declarat mama campioanei.
 STELIANA NISTOR poate deveni, in aceasta vara, la Beijing, cea de a treia campioana olimpica din
istoria Sibiului, dupa Mihaela Stanulet (Los Angeles 1986) si Claudia Presacan (Sydney 2000).
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