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PODZIĘKOWANIE
Dla Szkoły Podstawowej
im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”
w Gniewczynie Łańcuckiej
W imieniu własnym oraz naszego syna Piotra Capłap dziękujemy bardzo za przeprowadzenie
akcji zbiórki plastikowych nakrętek w Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej. Dziękujemy
bardzo za zaangażowanie, bo pomoc jaką Wszyscy zaoferowaliście jest bezcenna. Dzięki pieniążkom,
które otrzymamy ze sprzedaży nakrętek będziemy mieli możliwość pokrycia kosztów rehabilitacji i
leczenia naszego niepełnosprawnego syna Piotra.
Piotr urodził się w 2009 r. jako zdrowe i wesołe dziecko. W kwietniu 2018r. uległ bardzo
poważnemu wypadkowi w wyniku, którego doznał złamania kości przedramienia lewego z odłamami oraz
licznych uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów. Od dnia wypadku przeszedł już kilka operacji w Rzeszowie,
Wrocławiu oraz brał udział w licznych turnusach rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim nr. 2
w Rzeszowie. Częściowo władza w ręce wróciła, ale konieczna była rekonstrukcja nerwu łokciowego
w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki we Wrocławiu. Aktualnie syn jest pod opieką wielu
specjalistów: neurologa, neurochirurga, ortopedy, jak również psychologa i rehabilitantów. Jedyną szansą
na udział Piotrka w normalnym życiu jest obecnie ciągła i intensywna rehabilitacja oraz terapia
psychologiczna. Leczenie syna nadal trwa i czeka go kolejna operacja usprawniająca uszkodzoną rękę.
Jedną z możliwości zebrania dodatkowych pieniążków na rehabilitację i leczenie jest między
innymi zbiórka plastikowych nakrętek. Do akcji włączyła się rodzina i przyjaciele, ale mieliśmy
świadomość, że nie bylibyśmy w stanie zebrać tak dużej ilości nakrętek, jaka jest możliwa do zebrania na
terenie np. szkół.
Zebrane nakrętki zostaną sprzedane firmie recyklingowej, a pozyskane w ten sposób pieniążki
zostaną przekazane w całości na rehabilitację i leczenie syna.
Liczyliśmy na zaangażowanie Dyrektorów, Nauczycieli, a w szczególności Uczniów oraz ich
Rodziców oraz Pracowników szkół, alejeszcze bardziej jest nam miło, że właśnie Szkoła Podstawowa
w Gniewczynie Łańcuckiej tak mocno wsparła naszą akcję.
W tym miejscu hasło ,,BO RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ’’ nabiera jeszcze większego znaczenia.
Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którym nie jest obojętny los chorego dziecka. Być może dzięki
Wam w przyszłości będziemy mogli cieszyć się zdrowiem Piotra, za co już teraz z całego serca kolejny raz
dziękujemy, ale nie tylko Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom szkoły,ale w szczególności Wam kochani
Uczniowie, Rodzice i wszyscy Ci którzy włączyliście się w to szczytne dzieło pomocy.
Kochani dziękujemy bardzo.
Z wyrazami wdzięczności Krystyna i Zdzisław Capłap
wraz z synem Piotrem Capłap

