
       Grudziądz, 27 lipca 2021 roku 

 

Oświadczenie Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego w sprawie 

Targowiska Miejskiego przy ul. Łyskowskiego  

 

To bardzo istotne, aby wspierać lokalny biznes, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 drastycznie dotykają 

przedsiębiorczość. Podczas swojej prezydentury kilkakrotnie udowodniłem, 

że pomagam przedsiębiorcom, czyli tym, którzy tworzą miejsca pracy dla innych 

grudziądzan. W ten sposób realna pomoc dotyczy wszystkich. Dlatego wsparcie 

przedsiębiorców, zwłaszcza tych lokalnych, jest tak ważne.  

Targowisko Hurtowe przy ulicy Łyskowskiego 37 w Grudziądzu funkcjonuje 

blisko 30 lat i funkcjonować będzie nadal. Część przedsiębiorców jest w trakcie 

prowadzenia indywidualnych rozmów z administratorem i ustalania nowych 

miejsc swoich biznesów. Wkrótce zostaną podpisane nowe, długoterminowe 

umowy, które zapewnią przedsiębiorcom pełną ochronę i stabilne 

funkcjonowanie. 

W najbliższym czasie, przy wsparciu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Nieruchomościami i Urzędu Miejskiego, najemcy zostaną 

przeniesieni. Aby maksymalnie zniwelować skutki przeprowadzki, koszty z tym 

związane poniesie spółka.  

Nie chcę, aby ucierpiała czyjakolwiek działalność, dlatego wszyscy 

przedsiębiorcy otrzymają korzystne dla nich warunki. Najemcy będą zwolnieni 

z czynszu przez co najmniej trzy miesiące, a spółka zorganizuje pomoc przy 

przemieszczeniu obiektów – w tym uzbrojenia stoisk w media. Wsparciem służyć 

będzie także Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu 

Miejskiego w Grudziądzu w załatwieniu wszelkich formalności.  

Zmiany spowodowane są budową strażnicy, która zostanie przeniesiona 

z ulicy Piłsudskiego. To jedyna lokalizacja spełniająca wymogi Państwowej Straży 

Pożarnej. Umiejscowienie nie jest przypadkowe. Ulica Łyskowskiego sprzyja 

lepszej komunikacji, a zależy nam by interwencje były bardziej skuteczne, a czas 

reakcji był skrócony. Ta inwestycja jest bardzo ważna, gdyż dodatkowo poprawi 

komunikację z północną częścią miasta. W tym miejscu planowana jest droga 

łącząca ulicę Łyskowskiego z ulicami Tysiąclecia i Karabinierów. 

To udogodnienie rozwinie targowisko i zwiększy ilość klientów. Budowa remizy 

to też szansa na wykorzystanie niezagospodarowanego 1 ha, z 5 ha 

stanowiących teren targowiska. 

Zależy mi na rozwoju tego miejsca, dlatego docelowo będzie tworzona 

strategia, która pozwoli na ciągły rozrost targowiska. W tym celu czynione są 

pierwsze kroki związane z promocją i reklamą.   

 

Prezydent Grudziądza 

    Maciej Glamowski 


