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DANIEL KUNYSZ 

Radny Miasta Rzeszowa 

 

 

INTERPELACJA 

Dotyczy: Budowa żłobka na os. Wilkowyja 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 W naszym mieście przybywa mieszkańców, kolejne inwestycje mieszkaniowe oddawane są do 

użytku, co świadczy o dynamicznym rozwoju miasta. W ślad za rosnącą liczbą mieszkańców powinna 

nadążać rozbudowa infrastruktury miejskiej.  

Otrzymuje sygnały od mieszkańców o problemie niedoboru dla publicznego przedszkola oraz żłobka na os. 

Wilkowyja. W najbliższym czasie lokalne inwestycje mieszkaniowe zostaną ukończone i wprowadzą się 

nowi mieszkańcy. Już teraz należy zadbać o interesy obecnych i przyszłych mieszkańców os. Pobitno oraz 

Wilkowyi. Niewystarczająca ilość miejsc w publicznych przedszkolach i żłobku sprawia że mieszkańcy 

dowożą dzieci w inne rejony miasta, co również generuje dodatkowe obciążenie dla ruchu 

komunikacyjnego w szczycie porannym i popołudniowym. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

lokalnej społeczności zasadnym jest budowa nowych obiektów. 

W związku z powyższym, będąc po rozmowach z mieszkańcami, oraz lokalnymi inwestorami, staramy się 

znaleźć rozwiązanie, które połączy interesy mieszkańców, inwestorów, oraz nie nadwyręży budżetu 

miasta, jednocześnie pozwalając na realizację inwestycji w perspektywie najbliższego roku.  

Istotnym aspektem dla lokowania takich obiektów jest ich centralizacja w pobliżu gęstej zabudowy 

wielorodzinnej, oraz przy już istniejącej infrastrukturze tego typu. Pozwoli to na optymalizację źródeł i 

celów podróży rodzicom dowożącym swoje dzieci, lub sprawi że dowożenie nie będzie konieczne.  

Zwracam się z prośbą, aby miasto podjęło rozmowy z inwestorami przy ul. Bałtyckiej, którzy dysponują 

stosowną powierzchnią lokalową dla stworzenia obiektów publicznych, o które proszą mieszkańcy, w tym 

Rada Osiedla. Z informacji które posiadam, inwestorzy są zainteresowani zamianą nieruchomości 

miejskich potrzebnych do realizacji inwestycji, w zamian za nowo powstające przestrzenie lokalowe, które 

będą służyć pod ww. cele.  

Budowa zespołu oświatowego w WPF była zapisana na lata 2026-2028, ale jest to dość odległy termin 

biorąc pod uwagę już istniejące potrzeby. Trzeba również dodać, że trwające inwestycje na os. Wilkowyja 

są już na zaawansowanym etapie, co w przypadku przydzielenia środków może pozwolić ekipom miejskim 

zacząć prace adaptacji przestrzeni jeszcze w tym roku, oraz uruchomienie obiektu do końca 2021r. Nowo 

powstające inwestycje na ul. Bałtyckiej mają Bezpośrednie sąsiedztwo z Publiczną Szkołą Podstawową 

Zakonu Ojców Pijarów,a w niedalekiej przyszłości także liceum ogólnokształcącego. Jest to dogodna 

lokalizacja, która pozwoli na zoptymalizowanie kosztów dojazdu dla rodziców dzieci. 
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Mamy szansę na pogodzenie interesów Miasta, mieszkańców oraz lokalnych inwestorów. Kolejni 

mieszkańcy to kolejne wpływy do budżetu miasta i dalszy jego rozwój. 

Panie Prezydencie, proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby 

 

Z wyrazami szacunku,              

           

 

   Daniel Kunysz 

Radny Miasta Rzeszowa 
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