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Szanowny Pan

Artur Kijewski 

Radny 

Rady Miasta Kalisza 

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację z 25.11.2021 r. (data wpływu do urzędu 29.11.2021 r.) informuję,

że Urząd Miasta Kalisza w 2018 roku zamierzał aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  programu  priorytetowego  „Geologia  i  górnictwo  -

część  1.)  Poznanie  budowy  geologicznej  kraju  oraz  gospodarka  zasobami  złóż  kopalin  i  wód

podziemnych”  na  rzecz  realizacji  przedsięwzięcia,  polegającego  na  wykonaniu  otworu

poszukiwawczo-rozpoznawczego na terenie Kalisza w celu określenia występowania oraz możliwości

i zasadności wykorzystania zasobów wód termalnych. 

W tym celu podpisano m.in. list intencyjny z Energą Wytwarzanie SA. W 2018 roku, w czasie trwania

naboru  wniosków  o  dofinansowanie,  nie  udało  się  skompletować  wymaganej  dokumentacji,

umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie. 

Kwestia  identyfikacji  występowania  oraz  możliwości  i  zasadności  wykorzystania  zasobów  wód

termalnych w Kaliszu jest nadal aktualna, tym bardziej, że zostały ogłoszone nowe programy wsparcia

dla tego typu przedsięwzięć. 

Istnieją  dwie  możliwości  pozyskania  zewnętrznych  środków  finansowych  na  zadania   związane

z  wykonaniem  odwiertów  poszukiwawczo-rozpoznawczych  w  celu  wykorzystania  wód

geotermalnych.  Od  grudnia  br.  nabór ogłosił Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska

i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu.  Od  stycznia  2022  r.  planowany  jest  nabór  wniosków  przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

W pełni podzielam Pana stanowisko, potencjał wód geotermalnych, jako jedno z odnawialnych źródeł

energii,  należy  mieć  na  uwadze  przy  realizacji  przyszłych  przedsięwzięć  i  możliwości  ich

wykorzystania,  w  szczególności,  gdy  tak  dużo  mówi  się  o  nadchodzącym  globalnym  kryzysie

energetycznym. Miasto Kalisz planuje pozyskać dofinansowanie na projekt i odwierty próbne, mające

na celu zbadanie właściwości fizyko-chemicznych wód i ich możliwości wykorzystania.

Z wyrazami szacunku

                               



Kalisz, dn. 25 listopada 2021 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

już  od  kilku  lat  trwa  dyskusja  o  możliwości  wykorzystania  źródeł  geotermalnych,  które  

wg wskazań naukowców znajdują się pod Kaliszem. Zarówno w mediach lokalnych,  jak  

i  w  zapytaniach  radnych  miasta,   pojawia  się  ten  temat,  który  w  dobie  potencjalnych,

globalnych kryzysów energetycznych  oraz przemian idących w stronę zwiększenia udziału

czystej energii, nabiera coraz większego znaczenia.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana z interpelacją,  dotyczącą następujących

kwestii:

1. Jak  wygląda  w  najbliższej  perspektywie  czasowej  możliwość  rozpoczęcia

odwiertu poszukiwawczo - rozpoznawczego ?

2. Czy  miasto  Kalisz  ubiega  się  o  pozyskanie  środków  zewnętrznych  

na wykonanie takiego odwiertu lub kiedy planuje o takie środki się starać i  

z jakich źródeł ?

   Z poważaniem

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


