
La schi, sus pe muntele din Jina
Comuna aflata la cea mai mare altitudine din Romania se poate lauda de acum si cu o partie de schi. E
nou-nouta si gata sa fie probata. Singura conditie e sa mai ninga un pic, caci zapada cazuta in ultimele
zile a fost viscolita. 
  
  Primii vizitatori au ajuns ieri pe partie, chiar daca nu au schiat: este vorba de Ghita Ciobanul si
oficialitatile prezente la conferinta de inchidere a proiectului "Amenajarea domeniului schiabil in comuna
Jina, arealul turistic Marginimea Sibiului", in cadrul caruia a fost realizata partia.
  
  Partia, Transalpina si Ghita cresc faima Jinei
  
  La cateva sute de metri de centrul comunei Jina, se gaseste cea mai noua partie de schi din judet. E usor
de gasit de la drumul principal, si e usor accesibila si pentru cei novice in ale schiului pentru ca nu are un
grad mare de dificultate. in rest, are dotarile necesare: de la instalatii de transport pe cablu la instalatie de
inzapezit artificial la grupuri sanitare. in consecinta, cine are chef de o tura in natura trebuie sa incerce
partia de la Jina. "Dorim ca cei care vin la Jina sa se bucure de iarna, de frumusetea peisajului, de traditii
si de schi, pe partia pe care o deschidem. Pentru Jina e o investitie importanta, pe care o putem corela cu
deschiderea Transalpinei, care se bucura de mare succes vara. Partia si Transalpina ne ajuta sa facem o
mai mare publicitate comunei si sa atragem turisti", spune primarul Iancu Beschiu.
  
  Necesitatea exploatarii potentialului turistic al Jinei si al Marginimii a fost subliniata si de oficialitatile
prezente ieri la Jina: prefectul Ovidiu Sitterli, Marcel Luca si Ioan Banciu, vicepresedinti ai CJ Sibiu,
deputatul Mircea Cazan si primarii din Saliste - Horatiu Racuciu, Tilisca- Dumitru Raceu si Poiana- Ilie
Dancila.
  
  Şi cum Ghita Ciobanul a incercat si el cu piciorul partia din Jina, toti cei care au luat cuvantul au
subliniat ca Jina si Marginimea trebuie sa profite turistic de pe urma reclamei extraordinare pe care
ciobanul din Jina a facut-o comunei sale. 
  
  Pe bani europeni
  
  Circa 10 milioane lei a fost valoarea estimata a proiectului " Amenajarea domeniului schiabil in comuna
Jina, arealul turistic Marginimea Sibiului". Contributia Uniunii Europene a fost de 5.104.826,29 lei, iar
restul finantarii a fost asigurat de Primaria Comunei Jina, cu sprijinul Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Ce s-a facut cu cei peste 10 milioane de lei la capitolul amenajarea partiei? Sistematizarea terenului,
amenajarea de rigole si podete, realizarea instalatiei de transport pe cablu, a celei de inzapezit artificial,
grupuri sanitare. De asemenea, s-a montat un rezervor de mare capacitate pentru realizarea zapezii
artificiale, s-a dotat partia cu doua tunuri mobile pentru zapada si o masina de tasat zapada etc. Instalatia
de transport pe cablu are o capacitate de 1.200 persoane/ora, iar partia suporta 200-240 schiori/zi. 
  
  Ce spera conducerea comunei ca va castiga Jina in urma deschiderii acestei partii? Cresterea numarului
de turisti cu 50% si cresterea numarului de Pensiuni cu 20%.

Cuvinte cheie: pensiuni  romania  saliste  tilisca  jina  marginimea sibiului  publicitate  sibiul  mircea
consiliului judetean sibiu  consiliului judetean  sport  cj sibiu  poiana  peisaj  instalatii  ioan banciu
consiliului  comuna jina  comuna  mircea cazan  rigole  zapada  reclame  corel  tunuri  amenajare  traditii
horatiu racuciu
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