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TARGOWISKA MIEJSKIE
TARGOWISKO MIEJSKIE W GDAŃSKU-WRZESZCZU, na rogu ul. Białej
i Wyspiańskiego. W 1945 roku samorzutnie powstało pierwsze targowisko
we Wrzeszczu przy ul. Wybickiego. W 1948 roku decyzją władz miasta
przeniesione na obecne miejsce, teren zagospodarowano: w styczniu
wyrównano plac, od 1 lutego przyjmowano zgłoszenia o wydzierżawieniu
uspołecznionych

stoisk.

Plac

powiększono

w

końcu

kwietnia

1950,

po przeniesieniu tu targowiska z ul. Gołębiej. W 1950 roku planowano (do czego
wówczas nie doszło) jego skanalizowanie i wyposażenie w urządzenia sanitarne.
Rozbudowane w tym czasie do 180 stanowisk, w tym 30 z rybami i 90
z warzywami, czynne było w piątki i soboty. 1 V 1953 roku odbyła się tu 1-majowa
zabawa taneczna z występem orkiestry DOKP. Od 2 do 11 IV 1954 zorganizowano
tu wielki kiermasz wiosenno-letni, pozostałe po nim prowizoryczne pawilony
i kioski planowano wykorzystać na przejście od 15 maja tego roku na tryb pracy
stały, przez cały tydzień. Zamiar się powiódł, od tego czasu czynne było we wtorki
i piątki.
We wrześniu -październiku 1972 roku plac wyłożono płytami, zbudowano
handlowe betonowe ławy, urządzenia sanitarne i ogrodzono. Na czas prac
sprzedaż warzyw i owoców przeniesiono na targowisko przy ul. Chmielnej.
W maju 1973 roku podjęto decyzję o likwidacji do 1976 targowiska i oddanie
terenu pod wysokościową zabudowę mieszkaniową. Targowisko miano
przenieść na ul. Kościuszki, na teren po byłej Spółdzielni Warzywniczo-Owocowej
„Wybrzeże”. Ze względów finansowych z zamierzenia zrezygnowano.
W 1990 roku Dyrekcja Hal i Targowisk w Gdańsku podjęła decyzje o zabudowie

mniejszej części targowiska, powierzając wykonanie projektu zabudowy
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Vistra”, a samą zabudowę (od listopada
1990) Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu „Atlant” (dyrektor Jerzy
Szydłowski). Uzbrojono teren, do kwietnia 1991 postawiono 5 pawilonów
z początkowo 32 sklepami ( od 12 do 20 m²: rybny, wędliniarski, mięsny,
piekarniczy, przemysłowy, zabawkowy, papierniczy oraz dwa bary), postawiono
5 ław betonowych dla tzw. handlu obwoźnego. Od 2002 teren wydzierżawi
Stowarzyszenie Targowiska Kupców Gdańsk Wrzeszcz.
Były i są inne targowiska warte opowiedzenia ich historii, np.:na Oruni: powstało
przy ul. Sandomierskiej, róg z ówczesną ul. Jedności Robotniczej (obecnie Trakt
Św. Wojciecha), targowisko zwierzęce, otwarte 14 XI 1954, czynne we wtorki
i piątki, zamknięte 13 II 1968. na Przymorzu (nie mówiąc o tym znanym
i największym) przy ówczesnej ul. Czerwonego Sztandaru (obecnie Bora
Komorowskiego) otwarte w 1971, jesienią 1972 otrzymało 15 kiosków
po Jarmarku Dominikańskim. Przy czym ul. Czerwonego Sztandaru pierwotnie
obejmowała i obecną ul. Obrońców Wybrzeża.w Śródmieściu: przy ul. Chmielnej,
po prawej stronie i na wschód od skrzyżowania z Podwalem Przedmiejskim,
funkcjonowało w 1964 z zezwoleniem do 1976, z czasem handel hurtowy.
Zezwolenie przedłużono do 1979. Planowano przenieść je w okolice
ul. Kartuskiej, z braku dogodnego dojazdu przeniesiono na ul. Elbląską. itp.

