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Wraz z końcem września 2007 roku wygasa umowa 
dzierżawy terenu MOSiRu. Od dotychczasowego dzier-
żawcy wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo z propozy-
cją długofalowej współpracy oraz pozyskania inwestora, 
który wybudowałby nowoczesny ośrodek sportowy wraz 
z hotelem i restauracją. Teren ten dzierżawiony był od 16 
lat, jednakże dotychczas nie doczekał się nowoczesnego 
zagospodarowania. Skala ewentualnej inwestycji oraz 
centralne położenie terenu stanowi o wielkim znacze-
niu tego obszaru dla mieszkańców Puszczykowa, cze-
go wyrazem są liczne zapytania na temat dalszych jego 

Co dalej z MOSiRem?
losów. Mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie 
terenu, spójne z całym obszarem centrum, ogłoszono 
konkurs na rysunkową wizję centrum („Echo Puszczy-
kowa” nr 6/2007), którego częścią jest obszar obecne-
go MOSiRu. Wpłynęło kilka wartościowych prac, które 
świadczą o zainteresowaniu mieszkańców opisywanym 
problemem. Będą one stanowiły podstawę dla opraco-
wania koncepcji funkcjonalnego wykorzystania tej części 
miasta. We współpracy ze Stowarzyszeniem Architek-
tów Polskich przygotowane zostaną założenia do dal-
szych konkretnych prac projektowych.  (o.-md)

W piątek, 27 lipca ok. godz. 12:15 doszło do uszko-
dzenia instalacji gazowej przy ul. Posadzego 2. Zakład 
Elektroenergetyczny p. Tadeusza Wudarczaka wykonu-
jący prace związane z podłączaniem instalacji energe-
tycznej do jednej z posesji, zlecił wykonanie przecisku 
pod jezdnią firmie „Kret-bud” z Poznania. Przepychacz 
(tzw. kret) uszkodził powłokę rury gazowej, co spo-
wodowało wyciek gazu. Pracownicy marketu „Arturo” 
o ulatniającym się gazie poinformowali Straż Pożarną, 
Pogotowie Gazowe, Policję oraz Straż Miejską.

Funkcjonariusze policji i Straży Miejskiej zabezpie-
czyli teren, zamknęli drogi dojazdowe oraz ewakuowali 

Awaria instalacji gazowej
ok. 20 osób z marketu „Arturo”. Pracownicy gazowni 
wraz z firmą „Kret-bud” niezwłocznie przystąpili do 
naprawy uszkodzonej instalacji. Ekipa pogotowia ga-
zowego zakręciła zawór, odcinający dopływ gazu. Po 
sprawdzeniu szczelności rur, stwierdzono, że instala-
cja gazowa jest sprawna i nie grozi wybuchem.

W zabezpieczaniu awarii brały udział jednostki Stra-
ży Pożarnej: JRG-4 Mosina, JRG-7 Poznań, OSP Mosi-
na, wóz ratownictwa przeciwchemicznego Krzesiny, 
funkcjonariusze policji oraz Straży Miejskiej z Puszczy-
kowa.  Wiesław Lipiec

Oberwanie chmury

odpowiednie służby. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
w przypadku niektórych zjawisk atmosferycznych ze 
względu na ich gwałtowność, mimo zastosowania naj-
lepszych elementów infrastruktury, pozostaje jedynie 
minimalizować i szybko naprawiać ich skutki.  (o.-md)

Skutki ulewy na ul. Poznańskiej

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2007 roku nad Pusz-
czykowem rozpętała się gwałtowna burza niosąca 
za sobą bardzo intensywne opady deszczu. Padać 
zaczęło około godziny 21:30 i w krótkim czasie na 
terenie Puszczykowa spadły duże ilości wody – nawet 
do 50 cm na m2. Burza trwała około dwóch godzin. 
Tak obfite opady były przyczyną lokalnych podtopień, 
w niektórych budynkach zostały zalane piwnice. Służ-
by miejskie natychmiast podjęły interwencje w celu 
wypompowywania wody z ulic i przeciążonych stu-
dzienek kanalizacji deszczowej. Na ulicy Wysokiej 
pracował również oddział Straży Pożarnej. W rejonie 
ulicy Studziennej woda naniosła sterty kamieni, które 
zostały uprzątnięte w niedzielę. Największe trudno-
ści odczuli mieszańcy Starego Puszczykowa, gdzie na 
niektórych nieutwardzonych ulicach powstały wyrwy 
bardzo utrudniające przejazd.

Należy zauważyć, że tak obfite opady są przypad-
kiem bardzo rzadkim, ich intensywność wiąże się 
z nieuchronnym wystąpieniem trudności w odprowa-
dzaniu wody. Żadne ze stosowanych rozwiązań tech-
nicznych nie jest w stanie zapewnić bieżącego odbio-
ru takiej ilości wody. W ten sam weekend w Poznaniu 
ulewa dokonała również bardzo dużych zniszczeń 
wraz z podtopieniem głównego dworca kolejowego. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco monitoru-
ją zagrożenia związane z nagłymi załamaniami po-
gody i w możliwie najkrótszym czasie uruchamiają  


