Koleżanki i Koledzy
W dniach od 20 do 23 września br. KP NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” GAZ-SYSTEM
Oddział w Poznaniu zorganizowała wyjazd rekreacyjno-sportowy do Czech. Miejscem
pobytu był kompleks hotelowo-sportowy Buly Arena w miejscowości Kravare
oddalonej 35 km od Ostrawy. Ze względu na wspomniany wcześniej charakter
wyjazdu uczestnicy sami decydowali o harmonogramie każdego dnia.
Czwartek, Poznań – Kravare
Po kilku godzinnej spokojnej i bezpiecznej podróży większość uczestników
skorzystała z atrakcji Aquaparku, a wieczorem spędziła czas na kręgielni.
Piątek, Kravare – Ostrawa – Rohov – Kravare
Letnia słoneczna pogoda zachęciła nas do zwiedzenia Ostrawy, w szczególności
placu Tomasza Masaryka ze Starym Ratuszem, w którym znajduje się Muzeum
Ostrawskie i otaczającymi go kamienicami. Obecnie Rynek to po za historią i kulturą
miejsce licznych kawiarenek i ogródków podających smaczną kawę i wspaniałe
czeskie piwo. Najbardziej charakterystyczna budowla tej dzielnicy to Katedra
Boskiego Zbawiciela z 1889 roku. W drodze powrotnej w godzinach popołudniowych
skorzystaliśmy z gościnności właścicieli Gospody i mini browaru U Komárků w wiosce
Rohov. W trakcie degustacji „złotego napoju” raczyliśmy się pieczoną golonkę, której
wielkość i smak nie ma sobie równych w Polsce. Palce lizać. Wieczór to czas rozrywki
jak i relaksu w Buly Arena w Kravare.
Sobota, Kravare
Zaczynamy od porannych spacerów po bardzo spokojnej okolicy. Następnie
większość z nas bierze udział w zawodach mini golfa. Po bardzo zaciętej rywalizacji
najlepszy wynik osiągnął Piotr Łusiewicz. W nagrodę otrzymał ”talony” na piwo dla
wszystkich uczestników. Po przerwie obiadowej rozegrano mecz piłki nożnej między
uczestnikami imprezy. Zawodników podzielono na dwie grupy: Młodzi i Starzy.
Mecz rozgrywany był w formule: 2x20 minut + dogrywka 2x5 minut oraz seria rzutów
karnych. Jak większość meczy rozgrywanych w „lidze mistrzów” ten również stał na
bardzo wysokim poziomie, a licznie zgromadzonej widowni dostarczył wielu pięknych
goli i dramaturgii do ostatniej akcji. Wynik remisowy 8:8 osiągnięty w ostatnich
sekundach dogrywki przez Młodych przy znaczącym udziale sędziego zawodów oddaje
obraz rywalizacji. Ostatecznie zwycięzcą po serii rzutów karnych (3:1) została drużyna
młodzieży. Najlepszymi zawodnikami uznano obrońcę Jacka Koszutę, którego motto
brzmiało „piłka może przejść, zawodnik nie” oraz Bartka Zarańskiego, zdobywcę
najładniejszych goli. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do parku wokół Zamku
Kravare, gdzie odbywał się dzień młodego wina. Bardzo miła impreza w zamkowym
otoczeniu, przy muzyce z kubeczkiem, raczej kompotu niż wina. Piwo zdecydowanie
lepsze. Koniec dnia to jak zwykle Aquapark, kręgielnia, sport i rozrywka.
Niedziela, Kravare – Poznań
Po śniadaniu opuściliśmy nasze pokoje i udaliśmy się w drogę powrotną do
Poznania.

Tak w skrócie można opisać nasz wyjazd do Czech. Przy bardzo dobrej obsłudze
hotelowej, z super warunkami do odpoczynku, sprzyjającej pogodzie, wspaniałej
atmosferze oraz wielu atrakcjach spędziliśmy wspólnie 4 dni. Dni pełne humoru i
zabawy, podczas których mogliśmy lepiej się poznać, porozmawiać przy piwie czy
kawie o naszych pasjach i zamiłowaniach. Na koniec opinia wszystkich uczestników
wyjazdu: „Warto się integrować, warto organizować takie wyjazdy,
warto razem spędzać czas i warto być w Solidarności”

Z pozdrowieniami Organizatorzy

