CRT Radomierzyce podsumowuje ubiegły rok
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Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach działa od 1 września 2015 r. Jednostka
sprawuje nadzór nad dwoma obiektami rekreacyjno-sportowymi: Łagowski Obiekt Sportowy „Łoś” w
Łagowie, Centrum Rekreacyjno-Turystyczne „CRT” w Radomierzycach oraz czteroma boiskami
sportowymi „Apis” Jędrzychowice, „Iskra” Łagów, „Lech” Ręczyn i boisko w Jerzmankach.

Dla CRT był to pierwszy rok istnienia, który wymagał od pracowników wymyślenia swojego sposobu
„na życie”. Miałoby to być miejsce, do którego trafialiby wszyscy, którzy chcą spędzić aktywnie czas.
Wydaje się, że jest to dobry kierunek rozwoju, o czym może świadczyć zainteresowanie działalnością
Centrum. W okresie maj-październik 2016 r. obiekt CRT w Radomierzycach był bardzo intensywnie
wykorzystywany. Zorganizowano 76 spływów kajakowych dla około 1520 osób, 40 wycieczek
rowerowych dla około 1250 osób oraz 22 imprezy plenerowe. W sumie w przedsięwzięciach wzięło
udział około 5 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych. Na stronę internetową, która utworzona została w
styczniu 2016 r., w całym roku było ponad 48 tys. wejść.

Od stycznia do kwietnia i od listopada do grudnia 2016 r. to czas wytężonej pracy na lodowisku ŁOŚ
w Łagowie. W 2016 r. obiekt odwiedziło około 40 tys. osób, tj. o 11 tys. więcej niż w sezonie w 2015 r.
Po raz pierwszy od sezonu 2015/2016 zaczęto organizować na lodowisku imprezy okolicznościowe
m.in. „Mikołajki”, „Karnawałowe szaleństwo Łosiowe”, czy „Zakończenie sezonu łyżwiarskiego”. We
wszystkich tych imprezach prym wiodły dzieci ze „szkoły nauki jazdy na łyżwach” Witolda
Chojnackiego. Do sobotnio-niedzielnej szkółki uczęszczało w sezonie 2016 ponad 150 dzieci.
Podobne zajęcia były organizowane dla dwóch dużych grup zawodowych, tj. nauczycieli i
samorządowców. Na te zajęcia uczęszczało ponad 70 osób. Bardzo dynamicznie rozwijał się hokej.
Wszystkie szkoły z gminy Zgorzelec biorą udział w cyklicznych zajęciach, które odbywają się co
tydzień. Z lodowiska skorzystały również szkoły zgorzeleckie m.in. SP2, SP3 i Gimnazjum nr 3.
Pozostaje nadzieja, że w następnych sezonach uda się przekonać kolejne szkoły do cyklicznego
korzystania. W sezonie letnim lodowisko zamienia się w rolkowisko. W 2016 r. po raz pierwszy
zorganizowano imprezę na rolkach pn. „Disco rolkowisko”.

Powstanie CRT pozwoliło w sezonie 2016 na optymalne wykorzystanie pracowników. W sezonie
zimowym wszyscy pracują na potrzeby lodowiska a w letnim na potrzeby CRT i rolkowiska.

Całkowicie nowym zadaniem, które otrzymało CRT było utrzymanie wszystkich ścieżek

pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą oraz tras kajakowych na terenie gminy Zgorzelec. W tym
celu zakupiony został samochód typu pickup wraz z przyczepką, traktorek oraz drobniejszy sprzęt do
utrzymania traktów. Z zadania tego mimo początkowych problemów pracownicy wywiązali się
wzorowo, o czym świadczą liczne opinie zamieszczane na stronie internetowej obiektu jak i
oświadczenia turystów korzystających z infrastruktury.

Centrum Rekreacyjno-Turystyczne współpracuje z Ludowymi Zespołami Sportowymi. Wspomagany
jest m.in. zespół juniorów „Apisu” Jędrzychowice, orlików z „Iskry” Łagów i młodzież z Ręczyna.

W 2016 r. z usług CRT skorzystały m.in. wszystkie szkoły z terenu gminy Zgorzelec wraz z
przedszkolem w Jędrzychowicach, 12 szkół zorganizowało spływy kajakowe (m.in. Gimnazjum w
Jerzmankach, Gimnazjum nr 1,2 i 3 ze Zgorzelca i zgorzeleckie szkoły ponadgimnazjalne), 52 szkoły
jeździły na łyżwach na lodowisku praktycznie z całego terenu byłego woj. jeleniogórskiego.

Zorganizowano spływy kajakowe dla rad sołeckich, festyny dla mieszkańców gminy Zgorzelec.
Wspomagano organizacje pozarządowe poprzez organizację imprez, w których wykorzystano ich
działalność np. „Spytków bez granic” ze Spytkowa, „Stajnia zdrowia” z Osieka Łużyckiego, „Młyn” z
Radomierzyc czy winiarnią „Hanna” z Radomierzyc.
Źródło: Gmina Zgorzelec

