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SUBREGION. W ostatni czwartek czerwca br., w podmiędzyleskim Niemojowie doszło do
zdarzenia, w którym wspaniałą reakcją wykazała się m.in. 11-letnia Karolina Idzi.
Dziewczynka szybko pobiegła do telefonu i, wybierając numer alarmowy 112, wezwała
pomoc do osoby jej potrzebującej.

- W naszej stajni zasłabł starszy mężczyzna. Moi rodzice tego pana reanimowali, a ja pobiegłam do
telefonu. U nas we wsi są tylko stacjonarne, bo komórkowe nie mają zasięgu. Po jakimś czasie
pojawiła się karetka oraz trzy samochody strażackie - mówi nam Karolinka. - Ten pan nie przeżył...

Dziewczynka przyznaje, że rodzice zawsze jej mówili, że jak coś niedobrego się dzieje, to ma dzwonić
pod numer 112 i powiedzieć o tym osobie, która odbierze telefon. Dlatego zapamiętała ten numer.

Rodzice Karoliny, Urszula i Bronisław, mówią, że jest bardzo rezolutnym dzieckiem. A ponieważ ich
jedynym, to od lat wpajają latorośli, że w życiu różnie bywa i na każdym kroku należy wiedzieć, jak
się zachować, gdzie zwrócić się o ratunek. - Tym bardziej, jak mieszka się w wiosce schowanej za
górami i lasami, a w dodatku dzisiaj jest się w niej jedynym dzieckiem - podkreślają.

W związku z tym wydarzeniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku w
piątkowe południe (31 bm.) jej kierownictwo spotkało się z młodziutką bohaterką i jej rodzicami.
Pełniący obowiązki komendanta powiatowego bryg. Tomasz Szyszka i jego zastępca mł. bryg.
Tomasz Wójtowicz pogratulowali Karolince jej postawy. Zwrócili uwagę na zachowanie przez nią
zimnej krwi w naprawdę trudnej sytuacji. - Dojrzałość Karoliny przyczyniła się do tego, że służby
ratunkowe zostały odpowiednio powiadomione i zadysponowane - podkreślił T. Szyszka i dodał, że
młodziutka niemojowianka jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Międzylesiu, która to placówka
może być dumna ze swojej wychowanki.

Od przedstawicieli KP PSP, w tym zastępcy dowódcy JRG w Bystrzycy Kłodzkiej kpt. Bartosz Zdęga
bohaterka całej sytuacji otrzymała pluszaka i list gratulacyjny, zaś najbardziej ucieszyła się z

upominku. Na posesji w Niemojowie stanie trampolina, która będzie najbardziej wymownym
wyrazem wspaniałego zachowania Karolinki. List gratulacyjny trafił również do rąk rodziców
nastolatki.

Później niecodzienny gość KP PSP razem ze swoimi najbliższymi poznał wyposażenie kłodzkich
strażaków.
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