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Usunęli nalot, odsłonili punkty widokowe

W szpitalu po staremu

Oddaj krew podczas Jubileuszu

Przedłużyli na 5 lat

75-lecie Sto Piątego 

reklama

Uzbrojeni w sekatory 
ogrodowe, łopaty, grabie, 
siekiery i piły ręczne wo-
lontariusze wzięli udział 
w sobotnim (19 paździer-
nika) Seminarium Parko-
wym. Dzięki gigantycznej 
pracy udało odtworzyć 
się początek historycz-
nej ścieżki, a także dwa 
punkty widokowe. 

Prace rozpoczęły się od wcze-
snych godzin porannych. Te 
nadzorowane były wraz z lubu-
skim konserwatorem zabytków, 
ponieważ cały park jest objęty 
ścisłą ochroną konserwatorską. 

- W pracach wzięli udział wo-
lontariusze i specjaliści, którzy 
przyjechali z województwa dol-
nośląskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, a także 
z Zielonej Góry. Poja-
wiło się też kilkuna-

stu mieszkańców Żagania – mó-
wi Agnieszka Kochańska, ar-
chitekt i autorka prac. -  W zor-
ganizowane Seminarium włą-
czył się również Jarosław Sko-

rulski ze Stowarzysze-
nia Nasze Zatonie, a tak-
że burmistrzowie miasta, 
którzy ciężko pracowa-
li – dodaje Adam Racibor-
ski, prezes Stowarzyszenia. Po 
przywitaniu wszystkich gości 
przeprowadzone zostało krót-
kie szkolenie w zakresie BHP. 
Uczestnicy w czasie całej akcji 
podzielili się na grupy, a te roz-
poczęły pracę w wydzielonych 
strefach. 

Co zrobili?
W trakcie wolontariusze usu-

nęli wiele nalotów i posprząta-
li zalegające śmieci. Inicjato-
rem tego wydarzenia było Sto-
warzyszenie na rzecz Dziedzic-
twa Książąt Żagańskich i Kur-

Już w najbliższy piątek 
(25 października) swój 
jubileusz 75-lecia będzie 
obchodził 105. Kresowy 
Szpital Wojskowy w Ża-
rach i jego oddział w Ża-
ganiu. 

Uroczystość jubileuszowa 
rozpocznie się od godz. 9.00 
Mszą świętą w intencji pra-
cowników szpitala. Ta odbę-
dzie się w kościele wojsko-

wym pw. Matki Bożej Het-
manki Żołnierza przy uli-
cy Żarskiej 22. Następnie 
zgromadzeni goście prze-
jadą do Pałacu Książęce-
go. To tu swoje przemówie-
nie wygłosi dyrektor Sławo-
mir Gaik, zostanie zaprezen-
towany film z okazji 75-le-
cia szpitala, a także wręczo-
ne zostaną medale pamiąt-
kowe „za zasługi”. W trak-
cie wydarzenia zaplanowano 

również wystąpienia, wykła-
dy, a także o godzinie 13.45 
dla uczestników swój koncert 
zaprezentuje Orkiestra Re-
prezentacyjna Sił Powietrz-
nych w Poznaniu. W trakcie 
piątkowej (25.10.) uroczysto-
ści w godzinach od 9.00 do 
13 oddać będzie można krew. 
Krwiobus zaparkuje na pod-
zamczu Pałacu Książęcego. 

Tomasz Ulewicz

Rada Powiatu wyrazi-
ła zgodę na dalszą dzier-
żawę budynku, w którym 
znajduje się filia 105. Kre-
sowego Szpitala Wojsko-
wego. Za dzierżawę szpi-
tal będzie płacił 10 tysię-
cy złotych miesięcznie. 

Pod koniec bieżącego ro-
ku kończy się dotychczasowa 
umowa, którą zawarło żagań-
skie Starostwo Powiatowe po-
między Ministerstwem Obrony 
Narodowej. - Współpraca do tej 
pory była bardzo dobra i po dłu-
gotrwałych rozmowach i nego-
cjacjach ustaliliśmy, że ta 5-let-
nia umowa będzie najlepszym 
rozwiązaniem – mówił podczas 
sesji Henryk Janowicz, staro-
sta Żagański. Starosta przeko-
nywał radnych, że dzięki dobrej 

współpracy w 105. Kresowym 
Szpitalu Wojskowym przyby-
wa specjalistów, a powiat wspo-
maga szpital w zakupie nowego 
sprzętu. 

- Inwestujemy w obiekt i w je-
go infrastrukturę. Z tego powo-
du nasi partnerzy przystąpili do 
pięcioletniej propozycji dzierża-
wy – dodawał starosta żagań-

ski. Za dzierżawę wszystkich 
budynków szpital będzie płacił 
10 tysięcy złotych czynszu mie-
sięcznie. Radni powiatowi pod-
czas czwartkowej (17 paździer-
nika) udzielili jednogłośnie po-
zwolenia na dalszą dzierżawę 
budynku. 
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landz- kich. Jak 
zaznacza prezes Adam Racibor-
ski Park Górny od ponad 70 lat 
nie był pielęgnowany. Po kilku-
godzinnej pracy udało się od-
tworzyć historyczny przebieg 
ścieżki parkowej, a także od-
słonić dwa punkty widokowe. 
Ostatnim akcentem sobotniego 

wydarzenia było posadzenie 
pamiątkowego drzewa, które 

zostało nazwane Oskar. To imię 
zostało nadane dla upamiętnie-
nia Oskara Taicherda, który był 
nadwornym ogrodnikiem Pała-
cu Książęcego. 

- Uczestnicy seminarium po-
dziękowali architektce za prze-
kazaną wiedzę dotyczącą roślin, 
a także historii Parku Pałaco-
wego. Jak zaznacza Adam Ra-
ciborski planowane są kolejne 
seminaria parkowe. To wszyst-

ko spowodować ma, by za kil-
ka lat park górny przywrócić do 
świetności. Po wykonanych pra-
cach w Pałacu Książęcym od-
było się podsumowanie semina-
rium. - Serdecznie dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, a tak-
że lokalnym sponsorom i przed-
siębiorcom – dodaje Adam Ra-
ciborski, prezes Stowarzysze-
nia na rzecz Dziedzictwa Ksią-
żąt Żagańskich i Kurlandzkich. 
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▲ Ostatnim akcentem Seminarium Parkowego było 
wspólne posadzenie drzewa. Te zostało nazwane 
Oskar – na pamiątkę jednego z ostatnich ogrodni-
ków, którzy pracowali w Parku Pałacowym. 

To była pracowita 
i pożyteczna sobota

Park Górny wraca do świetności


