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* un cioban din Drogu, lovit cu toporul în cap, a putut fi
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preluat de Ambulanţă doar cu ajutorul unui vehicul
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militar şenilat al Primăriei Făurei * vântul puternic încă
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Sandu

mai spulbera, ieri, zăpada, blocând mai multe drumuri
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judeţene din partea de vest a judeţului
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Partea de vest a judeţului a continuat să fie răscolită,
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ieri, de vântul care sufla în rafale, spulberând zăpada

Extern

de pe câmp şi aducând-o pe căile rutiere. Din acest

Scormonitoru'

motiv, pe mai multe drumuri judeţene se formau

Junior

aşa-numitele suluri de zăpadă care blocau circulaţia,

Mozaic

fiind nevoie de intervenţia utilajelor de deszăpezire. Conform datelor primite de la Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă, ieri după-amiază, la ora 14.00, se intervenea pentru deblocarea a nouă
drumuri judeţene. Localităţi precum Ciocile, Făurei, Ulmu, Vişani, Galbenu, Mihai Bravu, Victoria sau
Tătaru erau afectate din cauza înzăpezirii acestor căi de acces.
Mai ales în jurul oraşului Făurei erau probleme cauzate de vântul puternic, care aducea zăpadă pe şosele.
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> "Viscolul puternic ameninţă să blocheze drumul judeţean 203, în special pe sectoarele Surdila Găiseanca -
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Făurei şi Făurei - Vişani - Galbenu", ne informa ieri, în jurul orei 16.00, Vasile Mihalcea, şeful Serviciului
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Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Făurei.
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De altfel, şi în seara zilei de luni, 30 ianuarie, şi pe
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parcursul nopţii de luni spre marţi, pe sectoarele de
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drum menţionate a fost nevoie de intervenţia
utilajelor de deszăpezire. Primăria Făurei a acţionat
cu un vehicul militar cu şenile, pe care l-a primit
acum câţiva ani, cu titlu gratuit de la Armată.
"Tancheta", după cum îi spun responsabilii cu
deszăpezirea de la Făurei, are deja la activ lupte
grele cu nămeţii, acumulate de când a intrat în
proprietatea autorităţilor locale. O situaţie deosebită
Pe drumurile din jurul oraşului Făurei se circula cu
dificultate, din cauza zăpezii spulberate de vânt

a fost consemnată luni seară, când personalul
medical de pe o Ambulanţă a solicitat sprijin pentru
a putea ajunge în satul Drogu, unde victima unei

altercaţii avea nevoie de îngrijiri medicale. Fiindcă drumul era blocat de sulurile de zăpadă formate din
cauza vântului, "tancheta" Primăriei Făurei a luat o asistentă de pe Ambulanţă, pe care a transportat-o
până la Drogu. După ce i s-au acordat primele îngrijiri, pacientul - un tânăr cioban care, din câte se pare,
fusese lovit cu toporul în cap de propriul frate -, a fost adus la Făurei, de unde l-a preluat echipajul de pe
Ambulanţă şi l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Brăila.
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,,Tancheta" este un tractor mijlociu de artilerie ATS59G(pe limba rusa: Artilericitchi Tragaci
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