
D~bica

~"Tato,wei mnie na r,ce
Wiktoria - najmtodsza c6rka Sta-
nislawa Nogi - miala zaledwie 3
latka, kiedy musiata zrozumiec,
ze tata nie moze nosic jej na r~-
kach. Wiedziala, ze jest chory, nie
zdawata sobie tylko sprawy z tego
jak powaznie. Tejswiadomosci nie
ma zresztCldo dzis, w przeciwien-
stwie do dw6jki starszego rodzen-
stwa i mamy. Oni'majCl nadzie-
j~, ze zbiorCldla taty pieniCldzena
cztery dawki yervoyu.

A potrzebne jest prawie 310 ty-
si~cyzlotych. Rozpocz~liakcj~bez
wiedzy ojca przed ponad tygo-
dniem. Chory na raka m~zczyzna
powtarzal tylko, ze nie chce prosiC
o jalmuzn~. Rodzina i przyjaciele
zdecydowali jednak, ze nie mog'!
pozwolic mu odejscbez walki.
- Patrz~ w twoje oczy i widz~,

ze ty chcesz tej pomocy - m6wi do
Stanislawa Nogi zona Krystyna.

Guzbytwoku
Ta jest potrzebna jak najszybciej.
44-lehli rnieszkaniec Lipin nie
jest leczony juz od 18 lutego, kie-
dy okazalo si~, ze standardowa
chernioterapia nie przynosi efek-
t6w. Zostala przerwana po trzech
z szesciu zaplanowanych cykli, bo
przerzuty si~podwoily.
Guza u Stanislawa Nogi wykry-

to pod koniec 2009 roku. Poczul
kiedys, ze opada mu powieka na
prawym oku, pogorszylo si~ tez
widzenie nim. Okulistka, do kt6-
rej si~udal, natychmiast skierowa-
la do Krakowa.
WKliniceOkulistyki i Onkologii

Okulistycznej w Krakowie prze-
szedl kolejne badania. Rozpoz-
nanie zabrzrnialo jak wyrok: czer-
niak zlosliwy galki ocmej. Chory
poddany zostal brachyterapii. Ta·
metoda leczenia polega na bezpo-
srednim naprornienianiu zrnian
przez urnieszczenie ir6dla pro-
rnieniowania w guzie lub jego s'!-
siedztwie.
Zabiegi byly powtarzane kil-

ka razy, a guz po kaidym z nich

stawal si~ mniejszy. Badania wy-
kazywaly tez brak przerzut6w.
Kiedy w czerwcu ubieglego roku
po czerniaku w oku zostala tylko
blizna radosc byla polowiczna, bo
kilka rniesi~cy wczesniej okazalo
si~, ze przerzuty jednak si~ poja-
wily. Przeswietlenie wykazalo ich
obecnoscw w,!trobie.

wicach dawaly jeszcze nadziej~,
bo zrniany rnialy dotyczyc tylko
jednego jej plata. Wystarczyloby
go wi~c szybko usun'!c, ale ko-
lejne dokladniejsze sprawdzenie
w Warszawie bylo juz mniej op-
tyrnistyczne. Drugi plat tez nie byl
od nich wolny.
Wtedy Stanislaw Noga zo-

stal poddany chernioterapii, kt6-
ra zostala przerwana. Nie przy-
nosila oczekiwanych re·zultat6w.

Przerwana chemioterapia
Badania przeprowadzone w Gli-

Zar6wno on, jak i rodzina, wie-
dzieli, ze szans'! dla niego jest
yervoy, many tez jako ipilimu-
mab. Pojawil si~ jednak problem.
Narodowy Fundusz Zdrowia od-
m6wil mu jego refundacji.
Krystyna Noga wyslala do NFZ

sw6j protest, ale nie doczekala
si~ jeszcze odpowiedzi. Zdaje so-
bie tez spraw~, ze nie moze bier-
nie na ill,! czekac. Dlatego wal-
cz'!c0 zdrowie i zycie m~za, skon-
taktowala si~ z fundacj,!Gwiazda
Nadziei i wraz z ni,! organizuje
zbi6rk~pieni~dzy na lek dla m~za.

Nadzieja dla Staszka
W ubieglym tygodniu (1 maja)
pom6c mogli uczestnicy festy-
nu na Ranczu Taurus. Organi-
zatorom akcji udost~pnil go wlas-
ciciel Stanislaw Jarosz. Dwa dni
p6iniej w swi~to Matki Boskiej
Kr610wejPolski datki do puszek
mogli wrzucac wierni uczestni-
CZqcy w nabozenstwach w kos-
ciele parafialnym i klaszt6rze
00. Karmelit6w w Pilinie, Strze-
gocicach, Bielowach, Dobrkowie,
Lipinach, L~kachG6mych i Brzo-
stku, sk,!d pochodzi Stanislaw
Noga.
Zebrane pieni'!dze to jednak

ci,!gle kropla w morzu potrzeb.
Dlatego rodzina Nog6w zwraca
si~z prosb,! do wszystkich, kt6rzy
mog'! jej pom6c, 0 wplacanie pie-
ni~dzy na konto fundacji Gwiazda
Nadziei.
NUMER KONTA: 32 1940 1076

3045214500030000
z dopiskiem: "dla Staszka".
- Chcialbym tak, jak kazdy z nas

widziec jak dorastaj,! i spelniaj,!
swoje marzenia moje dzieci, nie-
stety w przypadku mojej choroby
kazdy dzien zwloki oddala mnie
od tego -m6wi m~zczyzna.
Wie, ze jego los nie jest juz tylko

w jego r~kach. Jego zycie i radosc
z patrzenia na dorastanie dzieci
zalezy od dobrego serca tych zna-
jomych i tych nieznajomych.

Janusz Grajcar


