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W tym roku mija 20 lat, od kiedy powstało Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu”, które  
od początku swojej aktywności miało w planach budowę Ośrodka Hospicyjnego  
w Żyrardowie. To było jedno z największych marzeń znanej lekarz medycyny 
dr Ewy Lenkiewicz, która od lat wraz z gronem ludzi dobrej woli – z determinacją, 
dąży do tego celu. Nie był on łatwy, gdyż potrzebna była ponad hektarowa działka i kwota co 
najmniej 10 milionów. W tym przypadku „kropla długo drążyła skałę”, a z pomocą przyszedł 
żyrardowski samorząd, który w roku 2017 umożliwił preferencyjne nabycie działki przy ulicy 
Opolskiej – na podmokłym terenie po „starym basenie”. Rok później Stowarzyszenie „Nieść 
Ulgę w Cierpieniu” stało się jej właścicielem… Inwestycja ruszyła latem minionego roku 
i dzisiaj kończone są fundamenty, a wkrótce pojawią się pierwsze mury Ośrodka 
Hospicyjnego w Żyrardowie.

Ośrodek Hospicyjny w Żyrardowie „wychodzi z ziemi”

To nie była łatwa misja zapoczątko-
wania budowy Ośrodka Hospicyjnego  
w Żyrardowie. Zdecydowano się na wy-
budowanie placówki w bagnistym terenie  
– po dawnym „starym basenie”. Po-
nadhektarowa działka, położona na ład-
nym przyrodniczym terenie z wielu po-
wodów nie była w gestii zainteresowania 
nabywców. Pomimo podmokłego terenu, 
odpowiadała Stowarzyszeniu „Nieść Ulgę  
w Cierpieniu”, chociaż wiedziano, że wią- 
że się to ze zdecydowanie większymi wy-
datkami inwestycyjnymi. Z drugiej strony  
przemawiał fakt, że jest to zaciszne miej- 
sce i dalekie od miejskiego zgiełku Wcze-
śniej – podczas zebrań rozmawiano  
z mieszkańcami z tej dzielnicy i trzeba 
przyznać, że nie wszyscy byli zadowole-
ni z takiego pomysłu, aby na terenie przy-
legającym do rzeki Pisi Gągoliny, w ich 
sąsiedztwie powstał taki ośrodek. Jednak  
z tymi emocjami również sobie pora-
dzono.

Taki był podniosły początek 
Stowarzyszenie – nowy właściciel te-

renu podjął działania, chcąc zaznaczyć, że 
inwestycja niebawem zacznie być reali-
zowana. Takim bardzo wyraźnym sygna-
łem, początkującym to przedsięwzięcie 
była sobota 6 kwietnia 2019 roku. W tym 
dniu u zbiegu ulicy Opolskiej i Mostowej  
odbyła się uroczystość, która dała nie tyl- 
ko początek budowy Ośrodka Hospicyj-
nego w Żyrardowie. Była to największa 
uroczystość na terenie Mazowsza Za-
chodniego i w Diecezji Łowickiej – ob-
liczono, że w tym miejscu zebrało się co  
najmniej tysiąc osób z całego regionu. Tę 
szczególną mszę świętą pod przewodnic- 
twem Biskupa Diecezji Łowickiej An-
drzeja Dziuby rozpoczęto od procesji  
z relikwiami i obrazami patronów żyrar-
dowskiego Stowarzyszenia „Nieść Ulgę 
w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Te-
resy. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
duchowieństwa z ks. biskupem Andrze-

jem Dziubą i dziekanem ks. Adamem 
Bednarczykiem. Wśród licznie zgroma-
dzonych byli parlamentarzyści i samorzą-
dowcy, poczty sztandarowe samorządów, 
szkół organizacji i stowarzyszeń. Licznie 
przybyli podkreślali wsparcie dla inicja-
tywy i działań doktor Ewy Lenkiewicz  
i dużej grupy wolontariuszy ze stowarzy-
szenia. Podczas tej podniosłej uroczysto-
ści na ręce Ewy Lenkiewicz – prezes Sto-
warzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu”, 
jak i księdza biskupa, zostały przekazane 
święte relikwie Ojca Pio i Matki Teresy. 
Wtedy – przed czterema laty mówiono, 
że wybudowanie takiego ośrodka będzie 
kosztowało ponad 10 milionów, dzisiaj 
szacuje się, że kwota 25 milionów złotych 
może być niewystarczającą.

Rozpoczęto dzieło ludzkich serc
Budowa ruszyła latem 2022 roku, 

ale możliwe było to dopiero po zebraniu 
kwoty ponad trzech milionów, aby zapo- 
czątkować pierwszy i najtrudniejszy etap 
budowy. Wiele wysiłku wymagało przy-
gotowanie trudnego gruntu pod wykona- 
nie fundamentów tego ogromnego przed-
sięwzięcia. Równocześnie pani Ewa i du- 
ża grupa osób ją wspierających nieustan-
nie podejmowali szereg działań, aby jak 
najwięcej osób wsparło to przedsięwzię-
cie – nazywane Dziełem Ludzkich Serc. 
Dzięki wszelkiego rodzaju darowiznom, 

nieustannym zbiórkom, 
jak i jednoprocento-
wemu odpisowi podat-
kowemu, udało się im 
zgromadzić ponad trzy 
miliony złotych. Wcze-
śniej poniesiono wyda-
tek ponad pół miliona 
złotych na wykonanie 
planów i projektów bu-
dowlanych przyszłego Ośrodka Hospicyj-
nego w Żyrardowie oraz przygotowanie 
wszystkich zgód i pozwoleń budowla-
nych. Wtedy na ogrodzonym terenie za-
czął się ruch inwestycyjny, który przybie-
ra coraz większe rozmiary. 

Latem pojawiła się firma specjali-
styczna, a jej roboty polegały na wierce-
niu w podmokłym gruncie otworów do 
głębokości siedmiu metrów i zalewaniu 
ich betonem. Takie betonowe pale, a było 
ich 362 – stworzyły na powierzchni około 
czterech tysięcy metrów kwadratowych 
obszar do powstania w tym miejscu sta-
bilnych fundamentów obiektu hospicyj-
nego. Potem rozpoczął się kolejny etap 
robót budowlanych, polegających na pro-
wadzeniu ostatnich prac ziemnych.

Niedługo zobaczymy mury
Zadanie jest realizowane przez firmę 

Tade X-bud, a kierownikiem robót jest 
Dorota Matuła. – Obecnie realizujemy ro-
boty związane z wykonywaniem ław fun-
damentowych. Myślę, że przy tej pogodzie 
i przy takim zaangażowaniu robót, za dwa 
miesiące to zadanie zostanie sfinalizowa-
ne. Niedługo zaczną być widoczne mury  
przyszłego obiektu. Są już w przygotowa-
niu konstrukcje żelbetowe takich słupów 
nośnych i ścian. Prowadzone są roboty 
nie tylko budowlane, ale też i zewnętrzne 
instalatorskie. Jest także już gotowa inna  
infrastruktura. Zakład Energetyczny wy-
konał docelowe przyłącze elektryczne. 
Obecnie jest realizowana – również doce-
lowa – instalacja wodna i kanalizacyjna 
przez ekipę Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Żyrardowie…– powiedzia-
ła pani kierownik robót budowalnych, 

która przyznała, że patrząc na zakres 
wykonanych prac, można szacunkowo 
określić, że dotychczas zostało wykonane 
blisko 20 procent wszystkich prac zwią-
zanych z powstaniem Ośrodka Hospicyj- 
nego w Żyrardowie. W wielu miejscach 
już został osiągnięty tzw. poziom „0”  
– pozwalający zalewać posadzkę i bu-
dować konstrukcję ścian budynku.  

Na szczęście rynek ma-
teriałów budowlanych 
i innych elementów 
niezbędnych przy re-
alizacji tej inwestycji 
zaczął się stabilizować 
i ceny są już zdecydo-
wanie niższe niż przed 
kilkoma miesiącami. To jest dobra infor-
macja dla Stowarzyszenia „Nieść Ulgę  
w Cierpieniu”.

Z Boską i ludzką pomocą
– Kiedy dzisiaj patrzę na plac budo-

wy i na to, jak sprawnie przebiega nasza 
inwestycja przyszłego Ośrodka Hospicyj-
nego w Żyrardowie – trudno, aby nie być 
szczęśliwym. Przyznaję, że były też chwi-
le zwątpienia, kiedy myśleliśmy, że to się 
niepowiedzie. Jednak dzięki Panu Bogu  
i setkom ludzi, którzy chętnie nas wspie-
rają, nie tylko dobrym słowem, ale także  
i materialnie, tak potrzebna placówka po-
wstanie. Chociaż do pełni szczęścia jest 
jeszcze dosyć daleko…– powiedziała pre-
zes Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cier-
pieniu”. W naszej rozmowie pani doktor 
przypomniała krótką historię tej inwesty-
cyjnej misji. Niedawno, bo jesienią 2017 
roku otrzymali zgodę samorządu na za-
kup tego terenu z dużą bonifikatą, a rok 
później 2018 roku podpisali akt notarial-
ny z Prezydentem Żyrardowa Lucjanem 
Krzysztofem Chrzanowskim. – Wtedy 
pojechaliśmy do Włoch, aby tą radosną 
nowiną podzielić się z patronem naszego 
stowarzyszenia – Ojcem Pio. Modliliśmy  
się i prosiliśmy go o to, aby wszystkie 
sprawy związane z powstaniem Ośrodka 
Hospicyjnego w Żyrardowie się powiodły 

Poruszyli niebo i ziemię  
– potrzebne jest 25 milionów

…W tej sprawie służy nam niebo i ziemia, 
bo je poruszyliśmy..– wspomina prezes 
Ewa Lenkiewicz. –… Patroni nad nami 
czuwają. Mamy solidnego wykonawcę  
i widać postępy na naszej budowie. Z po-
wodzeniem znajdujemy ludzi dobrej woli 
– sponsorów i darczyńców. Przykładem 
jest akcja „Kup pal dla Ośrodka Hospi-
cyjnego w Żyrardowie” za 2,5 tysiąca zło-
tych. Ona wciąż trwa, a nasze hospicyjne 
pale znajdują nabywców.

Cztery miliony  
do stanu surowego

Harmonogram budowy jest uzależ-
niony od tego w  jakiej skali uda się Sto-
warzyszeniu zgromadzić potrzebne na 

ten cel pieniądze. Do-
tychczas udało się im 
zebrać kwotę niespełna 
cztery miliony złotych. 
To pozwoli, aby już 
od marca powstawały 
mury tej budowli. – Je-
śli mielibyśmy zapew-
nioną płynność finan-
sowania tej inwestycji, 
to już we wrześniu mo- 
glibyśmy mówić o tym, 
że powstanie budy-
nek w stanie surowym  
– otwartym. Aby tak się 

stało, musimy mieć zebraną łączną kwotę 
7,5 miliona złotych. Obecnie do tej kwo-
ty brakuje nam cztery miliony złotych.  
Oznacza to, że dotychczas w budowę na-
szego hospicjum została zaangażowana 
kwota 3,5 miliona złotych czyli dotych-
czas zebrano niespełna 15 procent po- 
trzeb. Obliczamy, że cała budowa Ośrod-
ka Hospicyjnego w Żyrardowie bę-
dzie kosztowała 25 milionów złotych... 
– powiedziała dr. Ewa Lenkiewicz.  

Wiosną tego roku – w okolicach Świąt 
Wielkanocnych – Stowarzyszenie planuje 
uczcić to, co już zostało wykonane i bę-
dzie to uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego. Uroczystość, podobnie jak 
cała akcja będzie odbywała się pod ha-
słem: ,,Zbudujmy Razem Hospicjum. Dar 
Wielu Serc’’.                     Tadeusz Sułek


