33 złaz spółdzielczy po malowniczej Jurze za nami
W jesiennym słońcu, w sobotę 13 września aż tysiąc pięciuset mieszkańców reprezentujących 22
spółdzielnie mieszkaniowe województwa Śląskiego uczestniczyło w tradycyjnym XXXIII Regionalnym
Złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego. Uczestnicy złazu
przemierzali piękne szlaki Jury Krakowsko – Częstochowskiej aż na 12 szlakach turystycznych o
zróżnicowanej skali trudności. Wszystkie szlaki, po których poruszali się ostatecznie prowadziły do
głównego szlaku tj. Orlich Gniazd wchodzącego do Podlesic na rozległą polanę „Gościńca Jurajskiego”
który leży u podnóża rezerwatu Góry Zbirów zwanego „matką ostańców”. Podczas wędrówki po
szklakach złazowicze w chwilach odpoczynku zbierali grzyby, oraz słuchali ciekawych opowieści ze
strony przewodników o walorach turystycznych szlaków, którymi się poruszali. U bram „Gościńca
Jurajskiego” w Podlesicach wszystkie grupy uczestników złazu serdecznie witali; Prezes Zarządu
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Zbigniew Durczok,
oraz kol. Barbara Konieczna kierownik złazu i wiceprzewodnicząca Komisji Środowiskowej Zarządu
Głównego PTTK w Warszawie. Warto podkreślić, że wszystkie spółdzielni przepięknie prezentowały się
na mecie złazu. Po przywitaniu złazowiczów był czas na odpoczynek i wspólną zabawę. Każdy
uczestnik złazu otrzymywał praktyczny upominek w postaci kosmetyczki z akcesoriami. Tradycyjnie
najstarsza uczestniczka złazu, która miała lat 86 otrzymała pamiątkowy puchar ufundowany przez
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Nie zapomniano również o
rodzinach 5 i 7 – osobowych, które uczestniczyły w złazie i otrzymały również dodatkowe upominki za
tak piękne i rodzinne uczestnictwo w złazie. W kręgu zielonej murawy, otoczonej rozłożystymi drzewami
w większych lub mniejszych grupach pod spółdzielczymi namiotami przy zadaszonych stołach, w cieniu
drzew wybierały Spółdzielnie miejsce złazowego ,,kwaterunku’’. Z jednej strony polany rozgościły się
punkty informacyjne złazu, samochód Jurajskiego GOPR-u, widniały loga i hasła współorganizatorów
imprezy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A UNIQA, PTTK-u, TSM ,,OSKARD’’ i innych .Z drugiej strony kuchnie polowe oraz
stoiska z napojami i słodyczami .To właśnie przed nimi ustawiały się długie, niemniej sprawnie
obsługiwane kolejki. Każdy uczestnik złazu, po trudach wędrówki, a przed kilu godzinną zabawą,
leśnym spacerem mógł się posilić gorącym żurkiem i porcją kiełbasy z pieczywem. Organizatorzy złazu
przygotowali również wiele atrakcji dodatkowych dla swoich uczestników a więc były zabawy dla dzieci,
dmuchańce, występy klaunów cyrkowych, szczudlarze, którzy wręczali baloniki uczestnikom, a potem
wspólna zabawa przy zespole muzycznym działającym przy Spółdzielni z Tarnowskich Gór. Opieką nad
uczestnikami złazu sprawował Jurajski GOPR, który w razie zagrożeń miał nieść pomoc uczestnikom
złazu na szlakach. Charakter złazu od lat jest ten sam, czyli rodzinnie w gronie trzech pokoleń przez
Jurajskie szlaki.
Tegoroczny Złaz charakteryzowała wyjątkowo miła turystyczno-towarzyska atmosfera, nastrój wesołej
zabawy .
Ponadto w imprezie uczestniczyli wyjątkowi goście m.in. Jerzy Janowski – Prezes Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Andrzej Pilot – wicewojewoda Śląski oraz Ryszard Mach
– Prezydent Zawiercia. Współorganizatorami imprezy m.in. byli Regionalny Związek Spółdzielni
Mieszkaniowych Województwa Śląskiego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA, które reprezentował
Tomasz Douhlan, Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba, Prezesi większości Spółdzielń woj.
Śląskiego. Tegoroczny złaz był kontynuacją wrześniowych wielopokoleniowych spotkań na Jurajskich
szlakach. Imprezą integrującą spółdzielców województwa śląskiego o dużych walorach wychowawczych
i edukacyjnych. Więc do zobaczenia za rok na szlaku.

