
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

WRM.0003.3.2020
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Pani 

Elżbieta Dębska

Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

otrzymałem od Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) informację, że, chcąc wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom Miasta w sprawie rozbudowy sieci gazowej na osiedlu Rajsków, spółka przystąpiła 
do sprawdzenia potencjału rynkowego i opracowania koncepcji gazyfikacji.

Zatem odpowiedź w tej sprawie zostanie dla nas przygotowana po sprawdzeniu przez PSG 
technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. 

Jak tylko otrzymam kolejne informacje, również je Pani przekażę.

        Z poważaniem



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, 28 stycznia 2020 r.

Pani 

Elżbieta Dębska

Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

dziękuję Pani za interpelację w sprawie budowy sieci gazowej z przyłączami do posesji 
na osiedlu Rajsków. 

Problematyka infrastruktury gazowej na terenie Kalisza, jak również sama kwestia 
dostępności gazu w naszym mieście to temat, nad którym, jako  gospodarz Kalisza, bardzo 
często się pochylam, choćby w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. 

Zdaję sobie sprawę również z ogromu i rozmachu takiej inwestycji.

Niemniej czyste powietrze i związana z nim lepsza jakość życia kaliszan jest także moim  
marzeniem i dążeniem. Co więcej, nie bez znaczenie w tym wszystkim jest właśnie głos 
mieszkańców naszego miasta, reprezentowanych przez rady osiedli, czy Radę Miasta.

Cieszy mnie gotowość mieszkańców do podejmowania konkretnych działań, służących 
poprawie jakości życia; cieszy mnie ich świadomość tego, jak bardzo ważne jest 
wprowadzenie zmian, które choć generują pewne koszty, to jednak w efekcie przynoszą coś 
bardzo drogocennego: czystsze powietrze.

Oczywiście skierowałem stosowne pismo do kierownictwa Polskiej Spółki Gazownictwa, 
Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, Gazowni w Kaliszu, którego kopię załączam. 
Nie omieszkam poinformować Pani o odpowiedzi, jaką na nie otrzymam. 

Raz jeszcze dziękując za zainteresowanie tą sprawą, łączę wyrazy szacunku



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

        Kalisz, 28 stycznia 2020 r.

Pan

Przemysław Hozakowski

Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów w Kaliszu

Dział Inwestycji i Remontów

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu

Szanowny Panie Kierowniku,

powodowany licznymi wnioskami i pytaniami kaliszan (w tym radnych Miasta), jak również własnym 
pragnieniem czystego powietrza w naszym mieście, chciałbym poddać pod rozwagę Pana Kierownika 
budowę sieci gazowej z przyłączami do posesji na osiedlu Rajsków, ze szczególnym uwzględnieniem 
ulic Saperskiej i Pontonowej. 

Mając świadomość ogromu i rozmachu takiej inwestycji, chciałbym zapytać o realne możliwości, 
jak najszybszego podłączenia gazu na wspomnianym obszarze. 

Czy Polska Spółka Gazownictwa ma w swoich planach budowę infrastruktury na osiedlu Rajsków 
w Kaliszu? Jeśli tak, to o jakiej perspektywie czasowej możemy mówić? Jeśli nie, czy jest możliwe 
uwzględnienie w planach Spółki takiej właśnie inwestycji? – Bardzo o to proszę. Będę Panu również 
wdzięczny za informację, jak wygląda faktyczna sytuacja istniejącej infrastruktury w okolicach tego 
osiedla, i z czym wiązałoby się wybudowanie sieci gazowej na tym konkretnym obszarze. 

Będę Panu niezmiernie wdzięczny za informację.

Z poważaniem 
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Krystian Kinastowski

Kalisz, 28 stycznia 2020 r.

Pan Kierownik

Andrzej Pakuła

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu

Szanowny Panie Kierowniku,

powodowany licznymi wnioskami i pytaniami kaliszan (w tym radnych Miasta), jak również własnym 
pragnieniem czystego powietrza w naszym mieście, chciałbym poddać pod rozwagę Pana Kierownika 
budowę sieci gazowej z przyłączami do posesji na osiedlu Rajsków, ze szczególnym uwzględnieniem 
ulic Saperskiej i Pontonowej. 

Mając świadomość ogromu i rozmachu takich inwestycji, chciałbym zapytać o realne możliwości, 
jak najszybszego podłączenia gazu na wspomnianym obszarze. 

Czy Polska Spółka Gazownictwa ma w swoich planach budowę infrastruktury  na osiedlu Rajsków
w Kaliszu? Jeśli tak, to o jakiej perspektywie czasowej możemy mówić? Jeśli nie, czy jest możliwe 
uwzględnienie w planach Spółki takiej właśnie inwestycji? – Bardzo o to proszę.  Będę również Panu 
wdzięczny za informację, jak wygląda faktyczna sytuacja istniejącej infrastruktury w okolicach tego 
osiedla, i z czym wiązałoby się wybudowanie sieci gazowej na tym konkretnym obszarze. 

Będę Panu niezmiernie wdzięczny za informację.

Z poważaniem




