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Wielkie PODZIĘKOWANIA dla ludzi dobrej woli
Kamil powoli wraca do zdrowia
Pamiętacie chorego na białaczkę Kamila? Wraz z nim i jego rodziną cieszymy się, że powolutku wraca do
zdrowia, a dziś mama Małgorzata, tata Marek, Kamil i jego brat Konrad chcą podziękować wszystkim
ludziom dobrej woli, dzięki ktÃłrym udało się doprowadzić do przeszczepu szpiku kostnego.
- Dziś brakuje nam słÃłw. Nie potrafimy wyrazić tego, co czujemy, jak bardzo jesteśmy wszystkim
wdzięczni za okazaną pomoc i dobro. Spotkaliśmy na naszej drodze wielu szlachetnych ludzi o wielkim
sercu, wobec ktÃłrych żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności. To dzięki Wam
wszystkim doszło do przeszczepu szpiku kostnego - uratowaliście życie naszemu synowi Kamilowi mÃłwią Małgorzata i Marek Jakubiak - rodzice piętnastoletniego Kamila, ktÃłry toczy walkę z białaczką.
Przypomnijmy krÃłtko, że nie tylko ciężka choroba była problemem, przed jakim stanęła rodzina z
Gostolina w gminie Załuski. Diagnoza ostrej białaczki limfoblastycznej wykrytej u Kamila we wrześniu
ubiegłego roku była zaledwie jedną z druzgocących informacji dla rodziny JakubiakÃłw. Drugim
problemem stał się koszt leczenia, ktÃłre miało umożliwić przeszczep szpiku oddanego bratu przez
Konrada. Blinatumomab (Blincyto) - nierefundowany lek, ktÃłry Kamil musiał przyjąć, by ratować życie,
wyceniono wstępnie na 400 tys. zł. Dzięki wielu ludziom, wielu inicjatywom, m. in. dzięki
zorganizowanemu w lecie i zakrojonemu na szeroką skalę festynowi w Kroczewie, udało się pozyskać
pieniądze na zakup leku. Ostatniego dnia sierpnia br. we Wrocławiu Kamil przeszedł przeszczep. Czeka
go jeszcze długa rekonwalescencja, ale wydaje się, że rodzina państwa Jakubiak najgorsze ma już za
sobą.
Dziś Małgorzata, Marek i ich synowie - Kamil i Konrad pragną podziękować za okazaną dobroć. Chcą
podziękować proboszczowi parafii w Kroczewie ks. Henrykowi Szwajkowskiemu za wsparcie i modlitwę w
trudnych chwilach, za udostępnienie placu przy kościele na organizację charytatywnego pikniku, co w
dużej mierze uratowało Kamilowi życie. RÃłwnie serdeczne podziękowania kierują w stronę
pomysłodawcÃłw i organizatorÃłw pikniku, w tym Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic.
Za patronat i zaangażowanie dziękują telewizji TVMazowia. Za pomoc w pozyskaniu części refundacji
leku dziękują wÃłjtowi gminy Załuski Romualdowi Woźniakowi. W swoich podziękowaniach nie omijają
szkÃłł - w Kroczewie i Zespołu SzkÃłł nr 1 w Płońsku. Dziękują lekarzom i personelom szpitali w
Warszawie i Wrocławiu, ktÃłrzy otoczyli Kamila opieką, dziękują syna kolegom i koleżankom,
przyjaciołom, rodzinie i każdemu z osobna, kto dołożył swÃłj wkład w pomoc Kamilowi.
- Pomimo ciężkiej drogi, jaka nas jeszcze czeka w związku z rekonwalescencją Kamila, napełnieni wiarą,
miłością i nadzieją cieszymy się każdą wspÃłlnie spędzoną chwilą w gronie rodzinnym. Pełni ufności, z
całego serca dziękujemy rÃłwnież za 1 proc. podatku oddawany na konto naszego syna i zwracamy się o
dalsze wsparcie, gwarantując, że pieniądze będą uczciwie spożytkowane na jego całkowity powrÃłt do
zdrowia - mÃłwią Małgorzata i Marek Jakubiak prosząc o pamięć o Kamilu przy okazji rocznych rozliczeń
podatkowych.
Anna PiÃłrkowska
By oddać swÃłj 1 proc. podatku na rzecz Kamila należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać:
Fundacja Dzieciom â€žZdążyć z pomocąâ€•, KRS 0000037904, tytułem - 30871 - Jakubiak Kamil.
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