Młodzież z Dzwoli pomaga chorej Joli!

Z wielką ochotą cała młodzież Zespołu Szkół w Dzwoli włączyła się
w zbiórkę nakrętek plastikowych dla chorej Joli Ożgi z Wólki Tanewskiej koło
Ulanowa, (dawne województwo tarnobrzeskie). Informację do szkoły przyniósł
jeden z uczniów, który przypadkowo przeczytał w gazecie „Echo Dnia” artykuł
o zbiórce nakrętek.
Na uroczystym apelu dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli, mgr inż. Stanisław
Rawski, ogłosił konkurs klasowy zbiórki nakrętek. Przedstawił sylwetkę chorej
dziewczyny. Jola Ożga ma 16 lat, od urodzenia jest kaleką. Przyszła na świat
z ośmioma palcami prawej nogi, nie miała stawu kolanowego, kości piszczelowej
i stawu skokowego. Dziewczyna zdecydowała się na amputację kończyny. Koszt
protezy znacznie przewyższa możliwości finansowe jej rodziców. Cena protezy to
ponad 144 tys. złotych.
- Cieszę się, że uczniowie inicjują akcje charytatywne. To bardzo ważne.
Mam nadzieję, że akcja pomocy Joli odniesie sukces – mówi Stanisław
Rawski,dyrektor szkoły w Dzwoli.
Uczniowie Zespołu Szkół w Dzwoli przez dwa tygodnie zbierali nakrętki
i przynosili do swoich wychowawców.
Efekty zbiórki przeszły najśmielsze
oczekiwania.
W sumie zebrano ponad 39 tys. nakrętek. W szkolnym konkursie zwyciężyła
kl. V (wychowawca mgr Renata Flis), najwięcej nakrętek przynieśli: Bartłomiej Bielak
-1600, Bartłomiej Góra- 1555 oraz Amelia Robak i Damian Bielecki po 1500.
Wójt gminy Dzwola Marek Piech przekazał dwa pełne worki nakrętek
zbieranych w Urzędzie Gminy Dzwola. Łącznie zgromadzono ponad 8 dużych
worków.
Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Joanną
Szubą i Kamilem Flisem, zawieźli nakrętki samochodem strażackim OSP Dzwola do
domu rodzinnego Joli Ożgi. Dodatkowo pan Stanisław Rawski przekazał prezent
świąteczny w postaci słodyczy, maskotki oraz pamiątkowej książki z dedykacjami od
nauczycieli, Wójta Gminy i młodzieży szkolnej z Dzwoli.
Wszystko odebrała mama Joli, pani Bronisława Ożga, która ze łzami w oczach
bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za tak duża zbiórkę nakrętek. Dodała, że
Jola planuje po wyjściu ze szpitala pójść do kina, obejrzeć najgorszy film
wszechczasów i usiąść tak, jak każdy, z ugiętymi w kolanach nogami. Czego z całego
serca jej życzymy !!!
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