Do Szelmentu nie tylko na narty. WOSiR podsumował miniony sezon

Około 150 tys. odwiedzających, ponad 3 tys. sprzedanych
noclegów, 21 imprez i wydarzeń sportowych - tak w liczbach
można opisać miniony rok w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Szelmencie (WOSiR). - To był bardzo dobry czas
dla Ośrodka, bardzo udany sezon. Po raz pierwszy w historii
otworzyliśmy trasy już 2 grudnia. Zaufało nam ponad 150
tysięcy osób, rezerwując swój czas, by aktywnie wypocząć w
Szelmencie - to napawa optymizmem na przyszłość - mówi
Paweł Żuk, prezes podsuwalskiego WOSiRu.
W 2018 roku Szelment odwiedziło około 150 tys. osób, w
tym 70 tys. w samym sezonie zimowym.
Dzieci i młodzież wzięła udział w 18 obozach sportowych,
zorganizowanych na terenie Ośrodka.
WOSiR działa również latem - posiada pierwszy wakepark z
1000-metrowym wyciągiem tego typu w regionie.
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie jest
jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Podlaskiego.
Rok 2018 w liczbach
Cały rok 2018 w Szelmencie obfitował w wydarzenia sportowe zorganizowano 21 imprez, w tym 18 obozów sportowych dla dzieci i
młodzieży. Imprezy były bardzo zróżnicowane (miały charakter
regionalny, ogólnopolski i międzynarodowy) i przyciągnęły rzesze
uczestników. Z bazy noclegowej skorzystało ponad 3 tys. osób. W
sumie Ośrodek odwiedziło przeszło 150 tys. osób.
Udany sezon zimowy

Udany sezon zimowy
Był to najwcześniej rozpoczęty sezon narciarski w historii
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment - pierwsze
wyciągi ruszyły już 2 grudnia 2018 r. Łącznie w okresie zimy
Ośrodek odwiedziło ponad 70 tys. gości. Aura dopisała i narciarze
również. Dodatkową atrakcją była zmodernizowana trasa szkolna
oraz utworzenie półki bezpieczeństwa.
Szelment atrakcyjny również latem
Latem WOSiR oferuje plażę z wypożyczalnią sprzętu pływającego.
Dostępny tu jest również jeden z najdłuższych wyciągów
narciarskich w Polsce (1000 m) z pierwszym wakeparkiem tego typu
w regionie. Dla turystów szukających doznań nad powierzchnią
ziemi do dyspozycji jest park linowy oraz ścianka wspinaczkowa.
Funkcjonuje tu również wypożyczalnia rowerów oraz malowniczo
położona trasa rowerowa Green Velo. Po aktywnym wypoczynku
można się zrelaksować przy minigolfie oraz w saunie, która jest
usytuowana bezpośrednio przy jeziorze Szelment Wielki.
***
WOSIR Szelment to nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny,
który jest usytuowany bezpośrednio pomiędzy Jesionową Górą oraz
jeziorem Szelment Wielki. Od szeregu już lat jest
całorocznym centrum wypoczynku na Suwalszczyźnie. Zimą
Ośrodek oferuje trasy zjazdowe, na których działa siedem wyciągów
orczykowych oraz jeden wyciąg taśmowy. Wszystkie stoki
są oświetlone i ratrakowane, a w miarę potrzeby również zaśnieżane
śniegiem technicznym. Funkcjonuje tu wypożyczalnia sprzętu
zimowego oraz profesjonalna szkółka narciarska.
Ośrodek dysponuje 53 miejscami noclegowymi, mieszczącymi się w
budynkach Stacji Dolnej oraz Stacji Górnej. Każdy pokój
wyposażony jest w łazienkę, telewizor oraz lodówkę. Na
dole kompleksu mieści się restauracja „Kalinka Szelment”, gdzie

dole kompleksu mieści się restauracja „Kalinka Szelment”, gdzie
można się uraczyć kuchnią regionalną.
Więcej informacji na stronie internetowej WOSiR - link do strony
oraz na fanpejdżu ośrodka - link do strony.
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