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Mieszkańcy dla 
Hospicjum

Czy w Głogowie jest po-
trzebne hospicjum? Mówi 
się, że funkcjonowanie 
takiego miejsca to abso-
lutny standard nowocze-
snych i świadomych spo-
łeczeństw. Skoro zatem 
nasze miasto i my – jego 
mieszkańcy – chcemy 
w tę świadomość się wpi-
sać, to zbudowanie ho-
spicjum jest naszym obo-
wiązkiem 

Zapewne dla większości z nas ho-
spicjum to, brutalnie mówiąc, umie-
ralnia. To smutne i zapomniane przez 
innych miejsce, gdzie ludzie starzy, 
schorowani i często porzuceni przez 
najbliższych odchodzą z tego świa-
ta. To stereotypowe myślenie nie ma 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. 
Współczesne hospicja to miejsca, 
gdzie ostatni okres życia spędza się 
w możliwie najlepszych warunkach. 
Najlepszych, to znaczy z zastosowa-
niem nowoczesnych technik i terapii 
medycznych, najskuteczniejszych 
metod znieczulania, przy wykorzysta-
niu specjalistycznego wyposażenia, 
wśród wysoko wykwalifi kowanego 
specjalistycznego personelu, w oto-
czeniu najbliższych.

Hospicjum to miejsce, gdzie cho-
rzy ludzie mogą spędzić ostatnie dni, 

tygodnie czy miesiące swego życia 
z dala od bólu. Gdzie ich najbliż-
si znajdą profesjonalną pomoc w 
dniach, kiedy najtrudniej sprostać 
opiece nad umierającym. Gdzie naj-
nowszą wiedzę i najnowocześniejsze 
terapie poznają ci, którzy na co dzień 
zajmować się będą terminalnie chory-
mi. Hospicjum to również pomoc dla 
tych wszystkich, którzy muszą zajmo-
wać się takimi przypadkami w swoich 
domach, gdzie nie mają dostępu do 
większej wiedzy, pomocy lekarskiej, 
jakiegokolwiek sprzętu ułatwiającego 
taką opiekę. 

W naszym mieście powstała ini-
cjatywa zbudowania Hospicjum. Jest 

Fundacja Hospicjum Głogowskie, 
jest piękny teren przeznaczony pod 
zabudowania, jest opracowana przez 
Urząd Miejski koncepcja funkcjono-
wania Hospicjum, wreszcie, na ukoń-
czeniu jest projekt budowlany. Są też 
fi rmy, instytucje, organizacje i osoby 
prywatne, chcące pomóc w budowie 
takiego miejsca. Ale to przede wszyst-
kim my, mieszkańcy, musimy poka-
zać, że chcemy razem wybudować 
to Hospicjum. Że stać nas na to, aby 
powszechną zbiórką zapoczątkować 
zebranie niezbędnej kwoty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nadodrze” w Głogowie również 
włącza się w tę ideę. Naszym wspól-

nym marzeniem jest, aby  w Głogowie 
powstał na czas budowy, ale i później, 
dobry klimat i mocne, szerokie wspar-
cie dla idei Hospicjum. Ten sponta-
niczny ruch nosi nazwę „Razem dla 
Hospicjum”. Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców, aby włączyli się 
w tę inwestycję w ramach inicjatywy 
„Mieszkańcy dla Hospicjum”.

Budowa Hospicjum to wielkie 
zobowiązanie i wielka odpowiedzial-
ność. To wielka nadzieja dla chorych, 
dla ich rodzin i najbliższych. Zajmu-
jąc dotąd niezagospodarowaną prze-
strzeń, staliśmy się powiernikami tej 
nadziei.  Cofnąć się już nie możemy. 
Bądźcie z nami, bo tylko RAZEM 
DLA HOSPICJUM osiągniemy suk-
ces.  
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