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To już niemal historyczne zdjęcie. Za kilka miesięcy w miejscu tego budynku z czerwonej cegły będą
parkowały samochody.
Jak już informowaliśmy Lwówek Śląski otrzymał dofinansowanie na przebudowę targowiska miejskiego. − Gmina i
Miasto Lwówek Śląski otrzyma 849.640 zł na operację pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim”.
– wyjaśniał Paweł Czyszczoń, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.
− Wszystkie objęte dofinansowaniem targowiska będą obiektami całorocznymi przyłączonymi do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Będą wyposażone w zaplecze higieniczno-sanitarno oraz miejsca parkingowe.
Dzięki nowej infrastrukturze kupcy będą mieli bardzo dobre warunki do sprzedaży produktów wytworzonych w
swoich gospodarstwach – zaznacza wicemarszałek Ewa Mańkowska.
To dobra wiadomość dla lwóweckich kupców. Wreszcie będą mogli pracować w cywilizowanych warunkach. Może
poprawa warunków na targowisku miejskim ożywi także drobny handel ?

Jednym z działań podjętych w ramach przebudowy targowiska będzie wyburzenie starego budynku z czerwonej cegły,
a część tej cegły posłuży do dokończenia budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych o czym na swoim profilu
informuje Dawid Kobiałka Radny Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski:
Dlaczego nie został skończony pomnik Żołnierzy Wyklętych - powstała tylko szubienica źle wyglądająca zwłaszcza w
kontekście historycznym?
Jak wynika z odpowiedzi Urzędu oraz tego, co udało mi się ustalić, wycofał się prywatny inwestor, a gmina nie miała
przeznaczonych środków na dokończenie pomnika. W ramach porozumienia ponad podziałami jako Lwówecka
Prawica wraz Lwóweckim Towarzystwem Regionalnym postanowiliśmy zorganizować społeczną zbiórkę pieniędzy na
materiały na pomnik, który potem sami chcieliśmy zbudować. Zależało nam, żeby zakończyć akcję przed Świętem
Żołnierzy Wyklętych (1. marca). Nie ogłaszaliśmy inicjatywy wcześniej wychodząc z założenia, że najpierw wszystko
dopniemy na ostatni guzik. Po przygotowaniu planu zbiórki i kontakcie z gminą w celu pozyskania kosztorysu
inwestycji okazało się, że Pan Sekretarz zdecydował o pozyskaniu cegły z wyburzonego budynku na targowisku, co
oznacza zmniejszenie kosztów z ok. 12 tysięcy do ok. 2 tysięcy złotych. Dzięki czemu zbiórka nie będzie konieczna,
ale niestety opóźni to budowę pomnika, gdyż budynek na targowisku ma być wyburzany dopiero na wiosnę. – pisze
pan radny.

