
Lwówek Śląski, dniaC^czerwca 2016 r. 

Administracja 
Podatkowa 

Urząd Skarbowy 

we Lwówku Śląskim 
Drogie koleżanki i koledzy! 

Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o pewnej młodej osobie. 

Ola Jezioro - córka naszej koleżanki z pracy miała marzenie: chciała zostać sportowcem. Już od szkoły 
podstawowej coś ciągnęło ją ku temu. Burmistrz wręczając jej nagrodę na zakończenie nauki w szkole 
dziwił się, że Ola zarówno w sporcie jak i np. w ortografii potrafiła sięgnąć po laury. Do gimnazjum 
również poszła z myślą o sporcie, zapisując się do klasy sportowej. 

Marzenie Oli przekreślił ciężki wypadek drogowy, w którym mocno ucierpiała. Najdelikatniej 
mówiąc samochód ciężarowy jej nie oszczędził. 

Po udanej walce z bezpośrednim zagrożeniem życia (przerwanie powłok brzusznych), przechodzi 
obecnie kolejne operacje związane z licznymi poważnymi złamaniami miednicy, obojczyka, ręki i 
przeszczepami skóry. 

Łza się w oku kręci, gdy pomyślimy o tym, że marzenie Oli prysło w ułamku sekundy. Pozostaje 
duma, że Ola mogła nas tak godnie reprezentować uczestnicząc nie tylko w wielu młodzieżowych 
zawodach sportowych o randze wojewódzkiej i krajowej, lecz także w konkursach ortograficznych czy gry 
aktorskiej. 

Ale możemy jej pomóc powrócić do zdrowia, bo teraz Ola potrzebuje naszej pomocy. 

W imieniu Oli i jej rodziców prosimy Was zatem o gest dobrej woli - dobrowolne wpłaty, nawet te 
najdrobniejsze, bo każda złotówka się liczy (to zdanie powtarzała nam często mama Oli, chcąc nas 
zmobilizować do niesienia pomocy potrzebującym). 

W tym celu Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy Organizacja Pożytku 
Publicznego utworzyła subkonto o numerze: 

Pomóc możecie również przekazując 1% swojego podatku za rok 2016 na Fundację Skarbowości 
im. Jana Pawła II w Bydgoszczy 

KRS 0000039541 - cel szczegółowy 190.Aleksandra Jezioro 

Niestety... 

Na dzień dzisiejszy wiemy, że Olę czeka żmudna i kosztowna rehabilitacja. 
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Przy wpłacie prosimy dopisać: dla Aleksandry Jezioro 

Za każdą dobrowolną wpłatę serdecznie dziękujemy 
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