
Condamnati la inghesuiala - 850 pe un loc, la strand
Soare, apa rece, topless si chiar nisip fierbinte, asa s-ar putea caracteriza, in cateva cuvinte, atmosfera
intalnita, de obicei, la stranduri. Sibienii se vor inghesui, insa, vara aceasta, pentru al doilea an
consecutiv, decat un singur strand unde sa se racoreasca. La portile Strandului Vointa, cel mai mare din
oras, va fi lacatul pus si de aceasta data. Din lipsa de fonduri, strandul s-a degratat in asemenea hal
incat nu mai are decat unu la suta sanse sa fi deschis publicului. 
  
  In timp ce majoritatea bazelor de agrement din tara ofera, pe langa o baie la piscina, discoteca in aer
liber, concursuri cu premii si spectacole de muzica si divertisment, toate menite sa creeze atmosfera
litoralului, sibienii vor trebui sa se multumeasca doar cu o baie la strandul Tineretului, singurul
functionabil, in acest moment, in oras. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, sibienii nu se vor putea
racori in apele strandului Vointa, cel mai mare bazin in aer liber din Sibiu ramanand inchis si vara
aceasta, pentru ca nimeni nu s-a ocupat de reamenajarea lui. 
  Aflat in proprietatea Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), strandul a fost administrat, pana acum, de
catre Directia Judetena pentru Sport Sibiu. Institutia condusa de Gheorghe Giurgiu a intentionat, la un
moment dat, sa cedeze baza din cartierul Strand Consiliului Local Sibiu, institutie care ar fi avut puterea
financiara de a o reface si a o da in folosinta sibienilor. Pana la urma, insa, printr-o decizie data la
mijlocul saptamanii trecute, de catre ANS, strandul a ajuns la Clubul Sportiv Municipal (CSM). 
  "Este adevarat ca primaria a dorit sa ia strandul, insa ANS-ul nu-si instraineaza bazele", precizeaza
Vasile Dancea, directorul general adjunct al CSM. Oficialul sibian sustine ca sansele ca strandul sa fie
deschis in aceasta vara sunt foarte mici. "Este un dezastru total acolo. Noi incercam sa-l reamenajam, insa
este greu de crezut ca vom reusi. Poate, pe la 1 august ii vom da drumul, macar pentru probe", explica
Dancea.
  In conditiile in care "Vointa" ramane cu lacatul pus, sibienilor le ramane o singura alternativa - Strandul
Tineretului, din Parcul Sub Arini. Acesta dispune de un singur bazin si are o capacitate de doar 200 de
locuri, mai mult decat insuficiente pentru un oras ca Sibiul. In plus, preturile practicate la intrare sunt
considerate prea mari de unii clienti. Singurul Strand din Sibiu e deschis, zilnic, intre orele 10 si 18.
Totodata, sibienii care nu-si permit sa-si petreaca timpul liber in singurul spatiu special amenajat, pot
opta, si in aceasta vara, pentru lacurile si apele curgatoare de la marginea urbei, ignorand pericolul pe care
il reprezinta scaldatul intr-un astfel de loc. 
  Si Complexul balnear Strand, din Ocna Sibiului, care s-a deschis oficial cu ceva timp in urma este o
solutie. Astfel, "Litoralul Ardealului", cum este supranumita statiunea, isi asteapta clientii, zilnic.
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