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Kilka dni temu powitaliśmy jesień. Wielu lu-
dzi ubolewa nad odejściem lata. Jesień koja-
rzy się im z brzydką pogodą, zimnem i
przeziębieniami. Jest jednak grupa ludzi, któ-
ra cieszy się, że już jest jesień, że na dworze
coraz chłodniej. Dla nich to zapowiedź tego,
że już niedługo nastanie zima, ich wymarzo-
na pora. Mam na myśli grupę Morsów – lu-
dzi rozkoszujących się w kąpielach w zimnej
wodzie, na otwartych akwenach wodnych,
dla których niskie temperatury, śnieg, mróz i
lód to prawdziwy raj.

Od kilku lat, a dokładnie od 8 październi-
ka 2006 roku we Wrocławiu działa grupa
Wrocławskich Morsów. Na pierwszych ką-
pielach miłośników zimnej wody było zaled-
wie kilku. Z czasem zaczęło przybywać

chętnych do wspólnego morsowania. Morso-
wanie stało się tak modne jak bieganie, nor-
dic walking czy jazda na rowerze. Morsują
dorośli, dzieci, młodzież, osoby starsze a tak-
że kobiety w ciąży. Morsować można za-
cząć w każdym wieku, o każdej porze.
Jedynym przeciwwskazaniem są choroby
związane z sercem, bowiem jednym z obja-
wów zamoczenia w zimnej wodzie jest przy-
spieszenie akcji serca. Wejście do lodowatej
wody porównać można do krótkiego, ale in-
tensywnego biegu.

Morsowanie, to dla niektórych przezwycię-
żenie swoich lęków, słabości, sprawdzenie
siebie, szukanie nowych wrażeń, ale dla
większości jest sposób na zdrowe życie, po-
prawę odporności, przyzwyczajenie organi-

zmu do niskich temperatur, poprawę
krążenia krwi. Zanurzenie w lodowatej wo-
dzie trwa od kilu do kilkunastu minut. W tym
czasie uwalniają się także endorfiny – hor-
mon szczęścia. Dlatego wśród morsów spo-
tkać można same pozytywne, radosne i
szczęśliwe osoby.
W sobotę – 4 października Wrocławskie

Morsy, po wakacyjnej przerwie, rozpoczęły
kolejny sezon morsowania. Na spotkanie
przybyło wielu sympatyków zimnej wody. By-
ły doświadczone Morsy ale i wielu nowicju-
szy. Co prawda pogoda była typowo
wiosenna ale woda zdążyła się już troszkę
schłodzić. Teraz już Morsy będą spotykać się
co tydzień na wspólnych kąpielach licząc, że
z każdą kolejną sobotą będzie coraz zimniej.
A pytanie, które sobie będą zadawać to -
„Kiedy wreszcie będzie przerębel?”. I życz-
my im tego, aby było ich dla nich jak najwię-
cej :)
Informacje o spotkaniach Wrocławskich

Morsów znajdziecie Państwo na stronie
www.wroclaw.morsy.pl

Z morsowymi pozdrowieniami
Anna Maciejec

Morsy na Wielkiej Wyspie

Poza tym pod jego budowę wycięto 1 50
sztuk chronionego drzewostanu Parku
Szczytnickiego, ale kosztami tej wycinki
obarczono Miasto, a nie Budimex.
Wtedy poprzez upublicznienie tej spra-

wy, można było uniknąć tych zapisów umo-
wy oraz innych, które np. nakazywały
zamknięcie wszystkich istniejących publicz-
nych miejsc parkingowych i parkingów wo-
kół Hali Stulecia. Dlaczego dopiero teraz
ujawnia się te fakty, kiedy to Wrocławianie
dowiedzieli się, że muszą płacić Budi-
mexowi 6 zł za godzinę parkowania na
nowym parkingu przy Hali? Dlaczego to
Straż Miejska ma „naganiać” klientów Bu-
dimexowi, nakładając surowe mandaty na
parkujących w okolicy, a w tejże okolicy
właśnie zamknięto wszystkie publiczne
miejsca do parkowania?
Pierwotnie, parking miał być całkowicie

sfinansowany przez Budimex w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. To Bu-
dimex miał wyłożyć 54 mln zł na jego wy-
budowanie, ale nie wyłożył tych pieniędzy.
Okazuje się, że to Gmina Wrocław zasta-
wiła grunty pod Halą Stulecia pod kredyt
udzielony na budowę parkingu na kwotę
52,4 mln zł. Wiadomo również, że to Gmi-
na Wrocław będzie płacić Budimexowi 6
zł za 1 godz. parkowania do 70% niewy-
korzystanych miejsc parkingowych, choć
było jasne, że w dni powszednie obłoże-
nie parkingu nie przekroczy 1 0 %. Jednak
sedno całej inwestycji to uchwalenie przez
Gminę nowego planu zagospodarowania
dla tego terenu, aby umożliwić Budi-
mex’owi wybudowanie nad parkingiem

centrum handlowo-wystawienniczego o
pow. 20 tys. m2.
Wszystkie te wątki od kwietnia 201 3r.

bada prokuratura z doniesienia Akcji Park
Szczytnicki. I co? I nic! Jednocześnie od
półtora roku urzędnicy uchylają się od
ujawnienia podpisanej przez nich nieko-
rzystnej dla Miasta umowy z Budimexem,
stosując coraz bardziej wymyślne kruczki
prawne. Mimo wyroku Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego, nakazującego ujaw-
nienie umowy społecznikom z APS,
urzędnicy nadal jej nie udostępniają. Poja-
wiają się kolejne pytania. Dlaczego pierw-
szy przetarg na budowę parkingu, do
którego przystąpiło 1 9 podmiotów, unie-
ważniono bez podania przyczyny, a dru-
giego nie, choć brał w nim udział tylko
Budimex?!
Na koniec warto przypomnieć, że właści-

ciel terenu tuż obok ZOO i Hali Stulecia
(po byłym Stadionie Ślęzy), już w 2007 r.
dostał pozwolenie na budowę na parking
dla 2 tys. aut. Niestety, Ratusz skutecznie
blokuje tę inwestycję, mimo tego, że ten
właściciel chciał ją sfinansować z własnych
środków. Do czego więc i komu był po-
trzebny Budimex? Pozostawiamy to pyta-
nie jako otwarte, kierowane do wszystkich
wrocławian, którym Rafał Dutkiewicz co
chwilę wystawia słone rachunki za swoje
„nietrafione” decyzje inwestycyjne.

Krzysztof Wysoczański

Budowa parkingu przy Hali Stulecia
pod lupą prokuratury

dokończenie ze str. 1

W jednym z poprzednich numerów NWW,
w cyklu „Patroni naszych ulic” opisaliśmy
uliczkę Jana Heweliusza, wybitnego XVII-
wiecznego astronoma. Oprócz walorów edu-
kacyjnych mieliśmy też cichą nadzieję, że
tekst, w którym poruszyliśmy także kwestię fa-
talnego obecnie stanu tej ulicy oraz zalegają-
cych tam śmieci, zdopinguje miejskich
urzędników, by przyjrzeć się sprawie. Chyba
nic z tego. Co prawda zwisające z obu stron
krzewy dzikiej róży przycięto i jadący
rowerem oraz piesi nie muszą już uprawiać
slalomu giganta, by nie stracić oczu, jednak
śmieci, nie tylko nie zniknęły, ale... wciąż
przybywają nowe. Walące się ogrodzenie
od strony zakładu ogrodniczego „Eko-terra”
zyskało kilka nowych dziur, wokół których
walają się butelki, wskazujące kto i w jakich
celach przedostaje się na drugą stronę. Tuż
przy wylocie w ul. 9 Maja ktoś zostawił „wi-
zytówkę” - poukładane rzędem worki z gru-
zem, kaflami z rozebranego pieca,

odpadami budowlanymi. Obok są działki, a
w kamienicach wokół pieców kaflowych nie
ma. Podjechać zaś autem w ciemny zaułek
na wlocie w Heweliusza nie stanowi proble-
mu. Łatwiej śmiecić z dala od siebie? Chyba
tak. I nie przeszkadza nawet fakt, że to już
praktycznie Park Szczytnicki – nasze wspólne
dobro.

JaH

Zielone tereny, boiska, ścieżki rowerowe
i biegowe, uczelnia AWF- słusznie utożsa-
miają Wielką Wyspę ze sportem. Mało kto
wie jak ważne jest to miejsce dla osób
związanych ze sztukami walki. Tuż obok
Morskiego Oka – swoją siedzibę ma jedna
z najlepszych obecnie drużyn brazylijskie-
go Jiujitsu na świecie – WROXGYM ATOS
GALVAO. Czym jest, w skrócie zwane BJJ?
Sport powstały na początku XX wieku- wy-
wodzący się z jiu- jitsu, zapasów i judo.
Techniki stosowane w BJJ są nieodłącznym
elementem szkoleń policji, wojska, ochro-
niarzy oraz zawodników MMA (miesza-
nych sztuk walki) . Często nazywany
„szachami wśród sztuk walk”- z uwagi na
zasadę wykorzystania błędu przeciwnika
do poddania go poprzez dźwignię lub du-
szenie. Niezwykle popularna dyscyplina w
Brazylii - zyskuje coraz więcej zwolenników
w Polsce. Odbywające się turnieje groma-
dzą nawet po tysiąc zawodników z całego
kraju walczących w różnych kategoriach
wagowych, wiekowych i stopnia zaawanso-
wania (rozróżnianych poprzez kolor pasa:
biały, niebieski, purpurowy, brązowy i
czarny). Sport ten trenują zarówno dzieci
od 5 lat, ojcowie jak i dziadkowie. Ogólno-
sprawnościowa i zrównoważona forma tre-
ningu daje wiele radości i poczucia
pewności siebie. Trzy lata temu dwóm
mieszkańcom Wielkiej Wyspy udała się
rzecz niespotykana - jako pierwszy klub w
Europie zaprosili na seminarium wielokrot-
nego Mistrza Świata, czołowego światowe-
go zawodnika - Andre Galvao, który jest
patronem klubu. Jest on zachwycony Wiel-
ką Wyspą i znajduje wiele porównań z ro-
dzinną Brazylią. W zeszłym roku nadał
najwyższy stopień (czarny pas) głównemu
trenerowi WROXGYM Tomaszowi Skór-
kowskiemu. W następnych artykułach za-
poznamy Państwa z innymi sztukami walki
które można spotkać w naszych okolicach.

Wielka Wyspa i
Brazylia - co mają
wspólnego?

Miejsca, gdzie kontenery będą podstawia-
ne 6 razy w roku:
1 ) ul. Monte Cassino/Kosynierów Gdyń-
skich,
2) Skwer Powstańców Warszawy
3) ul. Waryńskiego/Partyzantów,
4) ul. Partyzantów/Becka,
5) Abramowskiego 1 ,
6) Pomiędzy Borelowskiego a Sierakow-
skiego,
7) Pierwszej Dywizji/Nulla,
8) 9 Maja 54 / Heweliusza
Miejsca, gdzie kontenery będą podstawia-
ne 4 razy w roku:
9)   Jezierskiego/Belwederczyków,
1 0) Dembowskiego/Okrzei
1 1 )   Pugeta/Wittiga,
1 2)   Sempołowskiej/Norblina
1 3)     Promień/Sempołowskiej,
1 4)     Dembowskiego/Tramwajowa,
1 5)     Noakowskiego/Orłowskiego,
1 6)     Kotsisa/Braci Gierymskich

Miejsca podsta-
wienia kontene-
rów na odpady
wielkogabaryto-
we w 2015 roku

Śmieci "z bagażnika"

Worki ze śmieciami przy ulicy Jana Heweliusza

Rozpoczęcie sezonu 2014 na Morskim Oku Morsowanie w Czechach

Przed każdą kąpielą obowiązkowa rozgrzewkaMielno, 1 3.02.2010 - o takiej pogodzie marzą
Morsy

Od lewej: Wojciech Szczebak (współwłaściciel
WROXGYM), Andre Galvao i Tomasz Skórkowski


