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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy basenu Delfin na osiedlu Dobrzec, pragnę
poinformować,  iż  prace  związane  z  przygotowaniem  niezbędnej  dokumentacji
do ogłoszenia przetargu dotyczącego budowy krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu
wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  i  parkingami  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”
są na ukończeniu.  W  chwili  obecnej  spółka  Aquapark  Kalisz  dysponuje  ukończonym
Programem  Funkcjonalno-Użytkowym,  a  na  ostatnim  etapie  jest  pisanie  Specyfikacji
Warunków Zamówienia – tak aby móc ogłosić przetarg w pierwszej połowie września 2021.
Wszystkie  wspomniane  dokumenty,  jak  również  biznesplan,  który  był  przygotowywany
na potrzeby uzyskania kredytu na budowę, opracowane zostały dla obiektu, w którym będzie
znajdowała się pływalnia 25 metrowa, o 8 torach, spełniająca standardy Światowej Federacji
Pływackiej  FINA,  wraz  z  widownią.  Jak  również  mniejszy  basen  do  nauki  pływania.
10 sierpnia  bieżącego  roku,  członkowie  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji
Europejskiej Rady Miasta Kalisza jednogłośnie wyrazili zgodę na wniesienie aportem na rzecz
spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o. nieruchomości znajdujących się przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego  20a.  Wspomniana  nieruchomość  ma  powierzchnię  4300  m2, co pozwala  na
budowę maksymalnie obiektu jak opisany powyżej. 

Zmiana  w chwili  obecnej  koncepcji  na  budowę obiektu,  jak  wnioskuje Pan Radny,
z niecką  o  długości  50  metrów,  czyli  o  wymiarze  olimpijskim  spowoduję  wstrzymanie
wszystkich  dotychczasowych  działań  i  oznaczyła  konieczność  rozpoczęcia prac  początku.
Niezbędne byłoby pozyskanie kolejnych gruntów pod tę inwestycję, lub zmiana jej lokalizacji,
stworzenie od nowa niezbędnej dokumentacji, pozyskanie finansowanie na zupełnie nowych
warunkach, gdyż koszt budowy tak dużego obiektu  różniłby się kilkukrotnie od założonego
aktualnie  budżetu.  Wszystko  to  skutkowałoby  tym,  że  budowa  tak  długo  wyczekiwanego
przez mieszkańców  największego  osiedla  mieszkaniowego  w  Kaliszu  obiektu,  znowu
zostałaby odłożona na bliżej nieokreślony termin.

Budowa  basenu  50-metrowego  o  wymiarach  olimpijskich  jest  przedsięwzięciem
znacznie bardziej  kosztownym niż  budowa zakładanego  obiektu.  Wstępne  szacunki  mówią
o kosztach  budowy  kilkukrotnie  wyższych,  niż  te  zakładane  dla  budowy  projektowanej
pływalni  jak  również  olbrzymie  koszty  bieżącego  utrzymania.  Sama  niecka
basenowa – która w zakładanym  projekcie  zgodnym  z  wymaganiami  FINA,  będzie  miała
powierzchnię około 500m2 - dla obiektu, o który wnioskuje Pan Radny, miałaby blisko 1300
m2 powierzchni lustra wody. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Należy  pamiętać,  że  budowa  50  metrowej  pływalni  to  nie  tylko  sama  niecka  basenowa
ale również związana z tym ogromna infrastruktura techniczna (filtry, centrale wentylacyjne,
system  uzdatniania  wody),  trybuny  na  kilkaset  osób  oraz  związane  z  tym  całe  zaplecze
socjalne zarówno w obiekcie jak również wokół niego (infrastruktura drogowa i parkingi). 

Odnosząc  się  do  interpelacji  Pana  Radnego,  pragnę  nadmienić  iż  w  promieniu  zaledwie
120 km znajdują się 4 obiekty basenowe z niecką o długości 50 metrów.
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