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Pan 
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Panie Radny,

w odpowiedzi  na  Pana  interpelację  dotyczącą  basenu  "Delfin"  na  osiedlu  Dobrzec

informuję, że wciąż wpływają wnioski inwestycyjne do Budżetu Miasta Kalisza na 2021 rok.

Wkrótce nastąpi ich analiza.

W 2017  roku  została  sporządzona  dokumentacja  projektowa  zakładająca,  iż  nowy

obiekt  będzie  przede  wszystkim basenem rekreacyjnym,  przyszkolnym do nauki  pływania.

Zgodnie z projektem budowlanym, na który Miasto Kalisz uzyskało pozwolenie na budowę,

hala basenowa zawiera trzy niecki: jedną pływacką o wymiarze 25 m x 12,5 m i zmiennej

głębokości w zakresie 0,9-2 m z 6 torami, drugą rekreacyjną o wymiarze 5 x 13,36 m i stałej

głębokości 1 m oraz trzecią w postaci brodzika dla dzieci o wymiarze 5 x 8,16 m i  stałej

głębokości 30 cm. Dodatkowo przewidziano trybunę schodkową dla ok. 100 osób, w formie

antresoli.  Na podstawie  kosztorysów inwestorskich  z  listopada 2017 roku,  koszt  związany

z  rozbiórką istniejącego oraz budową nowego obiektu szacowany jest na 15 milionów złotych.

W uchwale  budżetowej  Miasta  Kalisza  na  2020  rok  oraz  w wieloletniej  prognozie

finansowej  na  lata  2020-2039  nie  ma  zabezpieczonych  środków  na  realizację  inwestycji

polegającej  na  wyburzeniu  dawnego  basenu  "Delfin"  i  budowie  nowego  obiektu  w  jego

miejsce.  Z  uwagi  na  trudną  sytuację  gospodarczą  spowodowaną  epidemią,  a  jednocześnie

wysoki  koszt  wykonania,  nie  podjęto  jeszcze  decyzji  w  sprawie  ewentualnej  realizacji

inwestycji. 

Pracownikowi  AQUAPARK KALISZ sp.  z  o.o.  zajmującemu stanowisko głównego

specjalisty do spraw administracyjnych, w związku z jego wiedzą z zakresu funkcjonowania

pływalni  oraz  doświadczeniem  zawodowym,  powierzono  szereg  zadań  dotyczących  krytej

pływalni "Delfin", m.in.: ocenę stanu technicznego obecnej infrastruktury krytej pływalni,
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Krystian Kinastowski

analizę  zastosowanych  w  projekcie  rozwiązań  technicznych oraz  pozyskanie  informacji  o

możliwości  zdobycia  środków  na  finansowanie  inwestycji  ze  źródeł  zewnętrznych.  Prace

analityczne  i  przygotowawcze przebiegały  sprawnie.  Już  od początku 2020 roku wiadomo

było, że Spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów i poprawiła swój wynik finansowy.

Wtedy pojawiła  się  szansa  na sfinansowanie  części  inwestycji  krytej  pływalni  "Delfin"  ze

środków  własnych  przedsiębiorstwa.  Niestety,  wszystko  zmieniło  się

w marcu 2020 roku, kiedy to w związku z pandemią wirusa COVID-19, Aquapark, na kilka

miesięcy znalazł się w hibernacji gospodarczej, walcząc jednocześnie o utrzymanie sprawności

technologicznej obiektu, jak również utrzymanie miejsc pracy. Spółka została zmuszona do

ponownego  zdefiniowania  swoich  celów  i  planów  na  przyszłość.  Nowa  rzeczywistość

postawiła przed Spółką nowe wyzwania.  Umiejętności,  kwalifikacje oraz wiedza wcześniej

wspomnianego  pracownika  zostały  wykorzystane  do  tworzenia  nowych  procedur  podczas

dostosowania obiektu do przepisów reżimu sanitarnego w dobie pandemii.

Od chwili  ponownego otwarcia  obiektu,  w czerwcu  2020 roku,  Spółka  notuje  frekwencję

niższą o ponad 50%, w porównaniu z analogicznym okresem poprzednich lat. W związku ze

zmniejszeniem  liczby  osób  korzystających  z  Kaliskiego  Parku  Wodnego,  wątpliwa  jest

zasadność budowy kolejnej pływalni.

Z poważaniem
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INTERPELACJA

Składając  przed  tygodniem swoje  propozycje  inwestycyjne  radnego do projektu  budżetu
miasta Kalisza na 2020 rok, jak co roku proszę o uwzględnienie w zadaniach inwestycyjnych
remont,  adaptację  i  ponowne  uruchomienie  basenu  Delfin  na  osiedlu  Dobrzec.  Jest  już
projekt, zatrudniono Pana koalicjanta w spółce, obecnego radnego Prawa i Sprawiedliwości,
mającego odpowiadać za proces pozyskania dofinansowania i realizacji tej inwestycji.

Jaki jest plan inwestycyjny względem Delfina? Jakie prace będą wykonane w 2021 roku? Jak
wywiązuje  się  ze  swoich obowiązków w tym zakresie  wywiązuje  się  rzeczony radny PIS?
Kiedy jest  przewidziany termin oddania  basenu do użytku? Ile  torów pływackich o jakiej
długości ma tam zgodnie z projektem powstać?

Z poważaniem

Dariusz Grodziński


