
Fagarasul rascolit dupa un polonez
Alarma in muntii Fagarasului! Salvamontistii din trei judete au rascolit zona montana in incercarea de a
gasi un turist polonez de 22 de ani, care nu mai daduse niciun semn familiei sale de duminica trecuta. in
final, dupa o zi intreaga de cautari polonezul a fost gasit, in viata, dar inghetat si plin de julituri. El este
acum internat la spital. 
  
  Polonezul de 22 de ani venise in Romania in 15 septembrie si ultima data cand a vorbit cu familia lui a
fost duminica trecuta. Atunci le spusese ca este in apropiere de varful Moldoveanu. Au fost ultimele
informatii pe care le-a primit familia depre el, iar apoi nimic. Avea telefonul in continuu inchis, iar rudele
s-au speriat. Au luat legatura cu Ambasada Poloniei la Bucuresti, iar acestia au transmis joi apelul catre
Serviciul Salvamont Sibiu. Imediat au fost formate mai multe echipe de salvatori montani care au plecat
in cautarea disparutului. La fel au procedat si colegii lor din Brasov si Arges care l-au cautat si pe raza
judetelor lor, iar un elicopter a survolat muntii in incercarea de a da de urma polonezului. Echipele
terestre au cautat la toate cabanele si adaposturile din zona si au intrebat oamenii daca l-au vazut, dar
nimeni nu a putut da informatii despre el. in final, turistul ratacit a fost gasit vineri seara pe soseaua
Transfagarasan. El a dat peste mai multi muncitori in apropierea cabanei Piscul Negru din judetul Arges
si a fost dus cu masina la spitalul din Curtea de Arges. Potrivit salvamontistilor, barbatul era inghetat si
avea zgarieturi pe maini si picioare. „Turistul a fost gasit de salvamontisti si internat in spital pentru ca
era inghetat si cazuse, avea mai multe julituri ", spune Adrian David, directorul Serviciului Salvamont
Sibiu. Polonezul de 22 de ani va sta cateva zile pentru a se reface, la spital, dupa care va putea sa se
intoarca acasa. 
  
  Zona varful Moldoveanu este una deosebit de dificila. La ora actuala, in Muntii Fagaras este zapada
masoara cativa zeci de centimetri, iar temperaturile sunt destul de scazute.
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