Koniec roku to czas podsumowań, dlatego przedstawiamy przegląd najważniejszych
sportowych wydarzeń 2016 roku, organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Hajnówce.
Na przełomie roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu
uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10.000 zł do organizacji Półmaratonu Hajnowskiego.
Wiele się działo. Przez 12 miesięcy zorganizowaliśmy 50 imprez w różnych dyscyplinach
sportowych i szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy za trud, zaangażowanie, czas i
wysiłek włożony w starty w naszych imprezach!
Od września 2016r. OSiR ma nową stronę internetową – www.osir.hajnowka.pl, na której
można śledzić aktualne wydarzenia, obejrzeć galerię zdjęć, poznać szczegóły kalendarza
imprez. Serwis jest dostosowany do aktualnie obowiązujących wymogów prawa, inter alia:
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W roku 2016 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce pozytywnie zakończył realizację
rozpoczętego w sierpniu 2014r. mikro - projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza
Białowieska”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, realizowanego w
ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w
Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem było Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska.
Partnerami mikro-projektu byli: po stronie polskiej – Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Hajnówce, a po stronie białoruskiej – Oddział Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonu Prużańskiego.
Całkowita wartość mikro-projektu – 45.665,55 EUR, z czego dofinansowanie wynosi
41.098,99 EUR, czyli 90%, a wkład własny partnerów – 10%. Pod koniec 2016 roku
otrzymaliśmy ostatni grant.
W minionym roku odnieśliśmy wielki sukces organizacyjny,
bowiem nasz bieg – XV Półmaraton Hajnowski uzyskał miano
Złotego Biegu za rok 2015.
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www.maratonypolskie.pl czytelnicy wybrali najlepsze biegi w
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ustawiać jedynie te biegi, w których startował w minionym roku.
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sklasyfikowanych zostało 179 biegów.
W wyniku głosowania, nasz bieg – XV Półmaraton Hajnowski zajął:
- I miejsce w Polsce w kategorii Półmaratony Kameralne - bieg poniżej 1000 osób (na 46
zgłoszonych kandydatur)
- I miejsce w kategorii Województwo Podlaskie (na 5)
- II miejsce w Polsce w kategorii Biegi organizowane przez Miasta, Gminy, OSiRy (na 118)
- III miejsce w Polsce w kategorii Miasta 5000-25000 mieszkańców (na 82)
- IV miejsce w Polsce w kategorii Biegi Średnie 200-499 uczestników (na 126)
„Wyróżnienia zostały nadane na podstawie ogólnopolskiego głosowania dla
udokumentowania doskonałej organizacji imprezy biegowej pod hasłem XV Półmaraton
Hajnowski”. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy!

Pierwszą imprezą sportową, jaką zorganizowaliśmy
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Hajnowskiego w Pływaniu, które odbyły się 19 stycznia
w hajnowskim Parku Wodnym.
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rozegrano na dystansie 6 x 25m (SP) i 4 x 50m (PG).
Zgodnie z regulaminem, jeden zawodnik miał, możliwość
startu w dwóch stylach indywidualnie oraz w sztafecie.
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Dochodzeniowy obóz sportowy, bo o nim mowa, cieszył się dużym zainteresowaniem.
Młodzież pod opieką instruktorów bezpiecznie i w sposób aktywny spędzała czas. Dzięki
ciekawemu i różnorodnemu programowi sportowemu sale gimnastyczne w ZS nr 2 i 3 w
Hajnówce tętniły życiem. Młodzi piłkarze, którzy nie wyjechali na zimowiska, systematycznie
trenowali, podnosząc swoja sprawność sportową. Organizowane turnieje i mecze kontrolne,
poza dobra zabawą były sprawdzianem nabytych piłkarskich umiejętności.
W drugim tygodniu aktywnego wypoczynku oferta została wzbogacona o wejścia na
baseny Parku Wodnego. Już pierwszego dnia zimowych wakacji drużyna Trampkarzy (rocznik
2001 i mł.) podzielona na cztery zespoły rozpoczęła rywalizację w formie ligi. Przeprowadzono
trzy turnieje. Oprócz spotkań

w grach wewnętrznych trampkarze sprawdzili swój kunszt

pilkarski w sparingu z juniorami młodszymi oraz pracowali nad sprawnością ogólną i techniką.

Równolegle z drużyną Trampkarzy w zajęciach brała udział drużyna Juniorów
młodszych (rocznik 1999 i mł.). Najstarsza grupa piłkarz trenująca w Ośrodku codziennie
ciężko pracowała, korzystając z sali Zespołu Szkół nr 3 oraz boiska Orlik. Treningi przeplatane
były meczami kontrolnymi. W sobotnim spotkaniu na hali podopieczni Andrzeja Grygoruka
zwyciężyli młodszych kolegów z drużyny Trampkarzy 7:4, a w dniu 4 lutego na wyjeździe
pokonali zespół AP Talent Białystok 4:2.

Młodzi pasjonaci piłki kopanej z drużyny Młodzików (rocznik 2003 i mł.) poprzez gry i
zabawy szlifowali technikę w sali Zespołu Szkół nr 2. Jedynym sprawdzianem był mecz z
rówieśnikami z Narewki, który rozstrzygnęli na swoją korzyść 10:3. Oprócz treningów na sali,
skorzystali z zaproszenia Parku Wodnego na imprezę, podczas której wzięli udział w wodnych
grach zespołowych – w piłkę koszykową oraz siatkową. Dało się zauważyć, że taka forma
zabawy bardzo przypadła do gustu młodym piłkarzom.
Wtorki i czwartki były zarezerwowane dla najmłodszych piłkarzy z Hajnówki. W czterech
turniejach Orliki (rocznik 2005 i mł.) oraz Żaki (rocznik 2007 i mł.) łącznie rozegrali 48 zaciętych
meczów. Liczna widownia oglądała wspaniałe interwencje bramkarzy, wiele ciekawych akcji
oraz 148 strzelonych bramek. Wszystkie startujące dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i
słodki poczęstunek.

Piłkarskie spotkania młodych piłkarzy w okresie ferii zimowych mają na celu przede
wszystkim podnoszenie umiejętności piłkarskich, integracji, zdobywania doświadczenia
boiskowego w sytuacjach meczowych. Niemniej jednak priorytetem takich imprez jest świetna
zabawa i zadowolenie z gry w piłkę nożną, co powinno się przełożyć jeszcze na większą
determinację w zdobywaniu coraz lepszych ocen w szkole i strzelonych bramek na boisku.
Również w okresie ferii w dniach 27 – 29 stycznia na hali ZS z DNJB odbył się
Młodzieżowy Turniej w Piłce Siatkowej „szóstek”. Zgłosiło się 11 drużyn – 73 zawodników.
W środę i czwartek odbywały się mecze eliminacyjne, w piątek finałowe. W eliminacjach
dziewczęta szkół średnich i gimnazjów zagrały w jednej grupie. Chłopcy w dwóch grupach z
podziałem na gimnazja i szkoły średnie.

Do finałów przeszły po dwa zespoły z każdej grupy wiekowej dziewcząt i chłopców. W
finałach rozgrywane były pełne sety do 25 punktów. Na zakończenie Turnieju odbył się mecz
między najlepszym zespołem chłopców z gimnazjum i szkoły średniej.
Najlepszym zespołem w kategorii dziewcząt został zespół Kleszczele gimnazjum.
Dziewczęta wygrały wszystkie mecze eliminacyjne i finały. W zespole grały: Martyna
Omelianowicz, Agnieszka Hak, Ola Rybicka, Marta Rybicka, Agnieszka Kolenda, Magda
Leoniuk, Paulina Kozłowska. Drugie miejsce w tej grupie zajęła drużyna DNJB w składzie: Puc
Dominika, Agata Bereźniak, Paulina Werszko, Emilia Masalska, Katarzyna Czekunow, Julia
Opolska, Gabrysia Andrzejuk.

W grupie dziewcząt szkół średnich najlepiej zagrał zespół LO DNJB w składzie: Martyna
Panasiuk, Julita Rybak, Małgorzata Jawdosiuk, Justyna Iwaniuk, Natalia Samociuk, Klaudia
Kupień. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z Dobrowody w składzie: Agnieszka Jakubowska,
Julia Bagrowiska, Joanna Rybicka, Kamila Korniluk, Ewa Ziniewicz, Małgorzata Laskowska.
W kategorii gimnazjów chłopców bardzo dobrze zagrał zespół Kleszczele w składzie:
Rafał Michalczuk, Piotr Szewiak, Krzysztof Gierdo, Damian Laskowski, Paweł Szczuka, Adam
Mojsewicz. Drugie miejsce w tej kategorii zajął zespół Rafała w składzie: Rafał Tichoniuk,
Michał Podłaszczyk, Adam Mickiewicz, Adam Link, Krystian Dutkowski, Adam Onopryjuk, Marek
Ostapczuk.
W najstarszej grupie chłopców dwukrotnie w eliminacjach i w finałach wygrał zespół
„Pierożki” w składzie: Jakub Wiszniewski, Mateusz Czurak, Bartek Ostrowski, Paweł Muczko,
Patryk Tamberg, Tomek Sikorki. Drugie miejsce zajął zespół Uchodźcy w składzie:Marek
Klimczok, Nikon Markiewicz, Konrad Haponiuk, Marcin Kruk, Mariusz Smyk, Marek Demianiuk,
Adrian Bugwin.
Na zakończenie zawodnicy trzech pierwszych drużyn w każdej grupie zostali
udekorowani medalami. Park Wodny w ramach promocji zawodnikom zwycięskich drużyn
ufundował wejściówkę na basen.

Ładna, bezwietrzna pogoda i porywista muzyka przyciągnęła na „Biały Orlik” liczną grupę
uczestników i kibiców. Po wspólnej rozgrzewce na czterech torach rozpoczęła się rywalizacja
indywidualna z podziałem na kategorie wiekowe. Każdy zawodnik brał udział w czterech
konkurencjach indywidualnych i jednej zespołowej. Oczekujący na swój start dogrzewali się
gorącą herbatą. Ogółem w imprezie Gry i zabawy na lodowisku – „Zima też jest piękna”
wzięło udział 20 uczestników - z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Najmłodszych w rywalizacji wspomagali rodzice i dziadkowie.
Impreza zakończyła się meczem hokejowym z udziałem chłopców ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych:
•

rocz. 2001/2002 - Gabriel Litwinowicz (PG 1 Hajnówka)

•

rocz. 2004 – Adam Litwinowicz (SP 5 Hajnówka)

•

rocz. 2006 dziewcząt – Ola Oniskiewicz (SP 5 Hajnówka)

•

rocz. 2006 chłopców – Konrad Muszkatel (SP 2 Hajnówka)

•

rocz. 2008 – Maja Muszkatel (SP 2 Hajnówka)

•

rocz. 2009 dziewcząt – Maria Gryc (Warszawa)

•

rocz. 2009 chłopców – Jakub Saciło (Białystok)

•

rocz. 2010 – Julia Dziewianowska (Warszawa)

•

rocz. 2009 na butach – Mikołaj Hajduk (SP 5 Hajnówka)
Wszyscy startujący zostali nagrodzeni słodyczami i medalami.

12 lutego już po raz drugi w hajnowskim Parku Wodnym odbył

się Półfinał

Wojewódzki w pływaniu w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Zawody stały na
bardzo wysokim poziomie. Zarówno w Igrzyskach jak i w Gimnazjadzie górowali zawodnicy z
Bielska Podlaskiego, którzy zdobyli 37 spośród 60 medali.
Czołowi zawodnicy z Hajnówki również nie zawiedli. Bezpośredni awans do finału
wojewódzkiego uzyskali: Justyna Klimiuk (PG 2) w stylu motylkowym, Damian Abramczuk (PG
1) w klasycznym; z II miejsca – Wiktoria Niewiarowska (SP 2) w stylu dowolnym, Patryk
Niewiarowski (SP 2) s. grzbietowy, Martyna Kierdelewicz (SP 3) s. grzbietowy, Bartosz Karpiński
(PG 3) s. motylkowy. Awans jako lucky loser wywalczył również Norbert Pawlenko (PG 4) s.
grzbietowy.

Za bardzo dobrą organizację dotychczasowych zawodów, otrzymaliśmy propozycję
zorganizowania Finału Województwa Podlaskiego w kategorii Gimnazja, który odbył się 26
lutego. W finale uczestniczyło po 12 najlepszych dziewcząt i chłopców w czterech stylach
pływackich oraz po 12 sztafet wyłonionych podczas czterech półfinałów. Oprócz trójki
Hajnowian, gościliśmy zawodników z Łomży, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Zambrowa,
Augustowa, Kolna, Suwałk, Sokółki i Michałowa. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał
Sekretarz Miasta Hajnówka Pan Jarosław Grygoruk.
Kierownikiem zawodów był Janusz Ludwiczak, rolę sędziego głównego pełnił Leszek
Kabasa, pomiarem czasu elektronicznego zajmowała się ekipa z BOSiR Białystok pod
kierunkiem Rafała Goska.
Doskonale zaprezentował się Damian Abramczuk (PG 1 Hajnówka), który wywalczył
złoto na 50 m stylem klasycznym (33,96). Justyna Klimiuk (PG 2 Hajnówka) uplasowała się tuż
za podium – na czwartej pozycji; na 50 m stylem motylkowym uzyskała czas 33,12. Norbert
Pawlenko (PG 4 Hajnówka) był siódmy na 50 m stylem grzbietowym (35,62). Nie wystartował
Bartosz Karpiński.
Po złoto pewnie sięgnęła pochodząca z Hajnówki Kaja Kruszewska, reprezentująca PG
20 w Białymstoku – na 50 m w motylku uzyskała wynik 30,85.

Puchary, medale i nagrody rzeczowe ufundował Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy

w

Białymstoku.

Dekoracji

dokonywał

Wiceprzewodniczący

Podlaskiego

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Marek Sadowski. Dodatkowo nagradzani byli
zdobywcy pierwszych miejsc i trenerzy.

Jednym z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego są odpady. Ich segregacja
jest dziś wymagana społecznie, a jej naukę warto rozpocząć już od najmłodszych lat.
12 marca po raz czwarty we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w
Hajnówce zorganizowaliśmy Edukacyjny Turniej w Halowej Piłce Nożnej. Przedsięwzięcie
patronatem objął Prezes PUK. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z Kamieńca (Białoruś), Piast
Białystok, LZS Narewka, KS Michałowo,Gryf Gródek oraz z Hajnówki - w sumie 71 zawodników.
W części współzawodnictwa sportowego zespoły rozegrały pojedynki piłkarskie w
systemie “każdy z każdym”. Ogółem rozegrano 15 spotkań, z których zwycięsko wyszedł zespół
Piasta Białystok, wyprzedzając KS Michałowo. Najlepszym strzelcem turnieju został Łukasz
Hryniewicki (Piast), bramkarzem Artiew Biruk (Kamieniec), a najlepszym zawodnikiem wybrany
został Kacper Rzędzian (Piast).
W drugiej części sobotniej imprezy, Pani Karolina Górna – przedstawicielka
hajnowskiego PUK-u, przeprowadziła konkurs edukacyjno – sportowy. Dla osiągnięcia
zamierzonego celu połączono sprawność sportową z wiedzą ekologiczną. Skupienie w jednym
miejscu tak dużej grupy uczestników było nie lada wyzwaniem i wymagało przygotowania

ciekawego programu. Zorganizowany konkurs umożliwiał wykazanie się techniką piłkarską,
zwinnością w pokonywaniu przeszkód oraz wiedzą na temat segregacji śmieci.
Na zakończenie piłkarskiego spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale, a zespoły okolicznościowe puchary ufundowane przez Prezesa PUK w Hajnówce.
Wspaniałe przeżycia sportowe oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska sprawiły,
że była to naprawdę wartościowa lekcja ekologii i mamy nadzieję, że nauka poprzez zabawę
przyniesie jak najlepsze efekty, co przełoży się na czyste środowisko naturalne.

5 marca zorganizowaliśmy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o
Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: senior i
oldboj. W kategorii oldboj zagrało cztery zespoły, w kategorii senior siedem zespołów. Wśród
nich cztery zespoły zza wschodniej granicy - dwa z Prużan i dwa z Kamieńca.
W tej od lat organizowanej imprezie w kategorii oldboj Puchar Burmistrza zdobył zespół z
Hajnówki, który zagrał w składzie: Alina Awruk, Piotr Oniszczuk, Artur Onopryjuk, Jerzy
Charytoniuk Tomasz Haponiuk, Leszek Czmak, II miejsce zdobył zespół z Prużan.
W kategorii senior zespoły grały w dwóch grupach. W tym roku mecz finałowy rozegrał
zespół MALAI Studio i WERSAL Białystok. Lepszy okazał się zespół WERSAL, który wystąpił w
składzie: Łukasz Gilewski, Michał Świrydowicz, Jarosław Szpilko, Piotr Dzierżanowski, Adam
Ławrynowicz, Andrzej Gromadski. Drugie miejsce MALAI STUDIO Hajnówka.
Na zakończenie turnieju zawodnicy czterech pierwszych zespołów zostali udekorowani
medalami, wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Dekoracji dokonał Burmistrz
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko, dyrektor OSiR Mirosław
Awksentiuk i nasi goście z rejonu prużańskiego i kamienieckiego: Siergiej Szczipanow i Wiktor
Kiślak.
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Jarek Szpilko (WERSAL), Piotr Radziwoniuk
(MALAI STUDIO) i Michał Obłauszka – Prużany, którzy otrzymali upominki firmy „RUNO”.
Dodatkowo Dyrektor Parku Wodnego przekazał zawodnikom meczu finałowego bilety wstępu
na basen. Dziękujemy Dyrekcji ZS nr 1 i ZS z DNJB za udostępnienie hal sportowych, a za
pomoc w przeprowadzeniu imprezy nauczycielom – Romanowi Daniluk, Eugeniuszowi Iwaniuk
oraz wolontariuszom z I Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 4.

Po raz czwarty zorganizowaliśmy w Parku Wodnym
Imprezę

rekreacyjno

-

sportową

z

udziałem

osób

niepełnosprawnych. W spotkaniu, które odbyło się 8 kwietnia
wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Hajnówce i Dołubowie, podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hajnówce.
Menadżer ds sportu – Janusz Ludwiczak przygotował
uczestnikom gry i zabawy rzutowo - zręcznościowe, wyścigi
sprawnościowo - zwinnościowe oraz małe zawody pływackie.
Zawodnicy podzieleni zostali na trzy grupy. Podczas imprezy
liczyła się przede wszystkim integracja i aktywizacja osób
niepełnosprawnych.

Wszyscy

uczestnicy,
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zmierzyć się z wodą mogli czuć się zwycięzcami otrzymując
pamiątkowe medale.
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Pierwszy w tym roku Rajd rowerowy odbył się 14 maja. Na starcie spotkało się 13
pasjonatów

dwóch

kółek.

Na

sobotnią

wyprawę

zaplanowaliśmy

przejazd

przez

Nowoberezowo, Osówkę, Czyże, Podrzeczany, Łoknicę, Orlę, Reduty, Toporki, Saki,
Suchowolę, Jelonkę, Czechy Orlańskie, Dubicze Cerkiewne i ścieżką rowerową do Hajnówki.
Tego dnia pokonaliśmy ponad 70 kilometrów.
Przejeżdżaliśmy przez stare historyczne miejscowości. Czyże, które istniały już na
początku XVI wieku. Rozplanowanie przestrzenne tej wsi, pochodzące z szesnastego wieku, w
1985 roku wpisane zostało do rejestru zabytków. W Łoknicy zwiedziliśmy bardzo ciekawy obiekt
- młyn wodny, który wybudowano około 1910r. Funkcjonował on do lat dziewięćdziesiątych, a
obecnie uruchamiany jest tylko okazjonalnie. Następnie skierowaliśmy się do Orli, z
pracownikiem Ośrodka Kultury zwiedziliśmy Synagogę, która została wybudowana w drugiej
połowie XVIII w stylu barokowym. Po przebudowie w XIX wieku ujednolicono elewację w stylu
klasycystycznym.
Następnie nasz szlak prowadził przez malownicze wioski do Jelonki. Tam na miejscu
ogniskowym,

byliśmy gośćmi

leśniczego

Eugeniusza

Sawickiego

Leśnictwa

Jelonka,

wchodzącego w skład Nadleśnictwa Bielsk Podlaski. Był to nasz pierwszy dłuższy postój na
trasie rajdu. Po zjedzonych kiełbaskach ruszyliśmy dalej przez las do Czech Orlańskich. A
potem ścieżką rowerową wróciliśmy do Hajnówki.

Igrzyska Lekkoatletyczne na szczeblu powiatowym odbyły się 16 maja na stadionie
OSiR Hajnówka. W sześciu konkurencjach biegowych (60m, 200m, 600m., 1000m., sztafeta 4x
100m.), w dwóch konkurencjach rzutowych (pchnięcie kulą, rzut oszczepem) i skoku w dal
rywalizowało 63

zawodników i zawodniczek z pięciu

szkół podstawowych

powiatu

hajnowskiego. Najlepiej zaprezentowali się: Aleksandra Osipczuk i Jerzy Milcz z SP 2.
W organizacji zawodów wspierał nas Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Sędziami

konkurencji byli nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczących szkół, pracownicy OSiR
oraz Roman Sacharczuk (trener sekcji LA KS. Puszcza – Parkiet Hajnówka).
Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Hajnówce.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA
DZIEWCZĘTA

60 m.
I miejsce – OSIPCZUK ALEKSANDRA (SP 2 Hajnówka) – 9,14
II miejsce - KOZAR ROKSANA (SP 2 Hajnówka) – 9,43
III miejsce - KARPIUK MAŁGORZATA (SP 6 Hajnówka) – 9,48
200 m.
I miejsce – KARPIUK MAŁGORZATA (SP 6 Hajnówka) - 33,31
II miejsce – OSIPCZUK ALEKSANDRA (SP 2 Hajnówka) – 33,34
III miejsce – DRYWULSKA AMELIA (SP 6 Hajnówka) – 34,32
600 m.
I miejsce - SUCHODOŁA OLA (SP 2 Hajnówka) – 2.17,15
II miejsce – NEJFELD KAROLINA (SP 2 Hajnówka) – 2.20,46
III miejsce – SKIBA PATRYCJA (SP 2 Hajnówka) – 2.22,08
Skok w dal

I miejsce – OSIPCZUK ALEKSANDRA (SP 2 Hajnówka) – 3,78
II miejsce – DYMOWICZ ANGELIKA (SP Czyże) – 3,72
III miejsce – KOZAR ROKSANA (SP 2 Hajnówka) – 3,68
Pchnięcie kulą
I miejsce – MACIUKA IZABELA (SP 2 Hajnówka)) – 4,75
II miejsce – STEFANIUK KAROLINA (SP 2 Hajnówka) – 3,95
Rzut oszczepem
I miejsce – URYNOWICZ JULIA (SP 2 Hajnówka) – 11,80
Sztafeta 4 x 60 m.
I miejsce – SP 2 Hajnówka– (Nikiciuk W., Kozar R., Urynowicz J., Osipczuk O.) - 39,23
II miejsce - SP Czyże– (Białowieżec M., Dymowicz A., Kuprianowicz J., Pupek M.) – 39,94
III miejsce – SP 2 Hajnówka (Nejfeld K., Skiba P., Suchodoła O.) – 43,15
KLASYFIKACJA MEDALOWA DZIEWCZĄT
I miejsce SP 2 HAJNÓWKA – 6 złotych, 4 srebrne, 3 brązowe
II miejsce SP 6 HAJNÓWKA - 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe
III miejsce SP CZYŻE – 0 złotych, 2 srebrne, 0 brązowych
CHŁOPCY

60 m.
I miejsce – MILCZ JERZY (SP 2 Hajnówka) – 8,82
II miejsce – SIOTKOWSKI JAKUB (SP Narew) – 9,14
III miejsce – JAROSZUK KONRAD (SP 2 Hajnówka) – 9,21
200 m.
I miejsce – MICHAŁOWSKI MATEUSZ (SP 6 Hajnówka) – 31,40
II miejsce – KOT FILIP (SP Dubiny) – 32,67
III miejsce – KOTOWICZ KRZYSZTOF (SP Narew) – 34,18
600 m.
I miejsce – MILCZ JERZY (SP 2 Hajnówka) – 1.53,20
II miejsce – ZABROCKI DAMIAN (SP Czyże) – 2.05,94
III miejsce – ALEKSIEJUK JAKUB (SP Narew) – 2.08,34
1.000 m.
I miejsce – POSKROBKO BARTEK (SP Narew) – 3.35,76
II miejsce – TOKAJUK ANTONI (SP 6 Hajnówka) – 3.39,39
III miejsce – NICZYPORUK GABRIEL (SP Dubiny) – 3.47,44
Skok w dal
I miejsce – JAROSZUK KONRAD (SP 2 Hajnówka) – 4,15
II miejsce – GINSZT MICHAŁ (SP Dubiny) – 3,99
III miejsce – MILCZ JERZY (SP 2 Hajnówka) – 3,99
Pchnięcie kulą
I miejsce – FIEDORUK MICHAŁ (SP Narew) – 8,30
II miejsce – GINSZT MICHAŁ (SP Dubiny) – 8,05
III miejsce – FRANKOWSKI TOMASZ (SP Narew) – 7,60
Rzut oszczepem
I miejsce – SIOTKOWSKI JAKUB (SP Narew) – 26,50
II miejsce – FRANKOWSKI TOMASZ (SP Narew) – 17,70
III miejsce – GINSZT MICHAŁ (SP Dubiny) – 17,60
Sztafeta 4 x 60 m.
I miejsce – SP Narew (Kononiuk A., Kotowicz K., Siotkowski J., ) – 37,42
II miejsce – SP 2 Hajnówka (Gawryluk A., Jaroszuk K., Milcz J., Niewiarowski P.) – 37,77

III miejsce – SP Dubiny (Ginszt M., Kot F., Niepogoda T., Pucinik Ł. – 38,19)
KLASYFIKACJA MEDALOWA CHŁOPCÓW
I miejsce SP NAREW – 4 złoty, 2 srebrne, 3 brązowe
II miejsce SP 2 HAJNÓWKA – 3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe
III miejsce SP 6 HAJNÓWKA - 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych

Relację z naszego biegu w tym roku postanowiliśmy przedstawić nieco inaczej – nie ze
strony organizatora, lecz okiem zawodnika, a dokładnie Macieja Żukiewicza z LKS OLYMP
BŁONIE. A co ciekawe, jest to opinia biegacza, którego nie było podczas tegorocznej imprezy.
Jest ona jednak niezwykle zbieżna z opiniami zawodników biegnących 21 maja 2016r. na trasie
z Białowieży do Hajnówki. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem. Czy podzielają
Państwo tę ocenę?
„PÓŁMARATON HAJNOWSKI … z cyklu, gdy czekasz jak dziecko na święta...
Obiecałem sobie, że nieważne gdzie będę mieszkać i jak potoczy się moja pasja w trzeci
weekend maja zawsze będę na Podlasiu, w Hajnówce i Białowieży. Tam dzieje się przygoda,
tam spotyka się biegowa rodzina, tam jest po prostu… DOSKONALE!
Po zawodach podszedłem wraz z kolegą do dyrektora półmaratonu, Pana Mirosława
Awksentiuka, aby mu podziękować i pogratulować, że organizuje najlepszą imprezę biegową w
tym kraju. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jeżeli do serca prastarej Puszczy Białowieskiej
nie dotrze komercja i tego biegu nie zepsuje – lepszego miejsca na biegowej mapie Polski nie
znajdziecie. To, co znajduje się w cenie pakietu startowego i jakie atrakcje przewiduje
organizator zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wybrednych i niezadowolonych z życia..., ale
co ja piszę biegacze są zadowoleni z życia, przecież tam było to widać!
Odbiór pakietów, występ orkiestry, start honorowy z amfiteatru w Hajnówce do autokarów
i wyjazd do Białowieży, to tam zaczyna się przygoda. Wszyscy ustawiają się na parkingu
nieopodal Parku Narodowego i ruszają na malowniczą trasę, najpierw mała pętelka po
Białowieży, potem ponad 17 kilometrów malowniczą drogą przez Puszczę Białowieską. Trasa
urzeka, wokół drzewa wyższe niż wszędzie indziej, przygniatające swoim majestatem chronią
nieco przed wiatrem i dają cień, choć promienie słońca tworzą na asfalcie taką szachownicę
prześwitując przez liście gigantycznych dębów, buków, klonów i wielu innych strażników lasu.
Droga wiedzie w zdecydowanej większości pod górkę, minimalnie, lecz czuć to patrząc na
zegarek - nie da się trzymać idealnie równego tempa, bo długie i delikatne podbiegi powodują,
że się zwalnia, a gdy droga wiedzie lekko w dół, człowiekowi wydaje się, że leci… CUDOWNIE.
Przez to, że jezdnia, po której się biegnie jest jedynym traktem łączącym Hajnówkę i Białowieżę
– nie da się jej zamknąć. Ruch jest ograniczony, biegacze są całkowicie bezpieczni – policjanci

na motocyklach systematycznie puszczają po kilka samochodów, z których wystają
uśmiechnięte twarze i machające dłonie. Ten doping przecina z rzadka kojącą uszy ciszę, której
próżno szukać w wielkich miastach, na wielkich biegach.
Mała liczba startujących sprawia, że rywalizacja jest bardziej personalna, można obrać
sobie biegacza na horyzoncie i go gonić, można pracować zespołowo lub też wieść się na
czyichś plecach (...) – ale ma to swój urok, bo na metę wbiega się pojedynczo i każdy jest
zwycięzcą, każdy jest lokalnym bohaterem. Meta jest przy amfiteatrze, gdzie dostaje się
imienny medal! Czy gdzieś jeszcze tak jest? Wyczytywany jest numer startowy i drewniany
medal z imieniem i nazwiskiem wędruje na szyję biegacza! Piątka z maskotką żubra i…
czekasz na dalsze atrakcje. Można iść na obiad i wziąć prysznic w miejscowym Aquaparku, a
potem, czym prędzej na dekorację i losowanie nagród. A tych jest naprawdę mnóstwo, część to
drobiazgi, ale jednak cały ceremoniał trwa grubo ponad godzinę. Ludzie klaszczą, śmieją się
lub też wywierają presję na szczęśliwcy, który wylosował jeden z rowerów, aby zrobił rundkę lub
puścił kierownicę.
Aż wreszcie spiker mówi: zapraszamy do autokarów… 300 biegaczy rusza na kolejny
bój. Czas na biesiadę (...) gdzieś na polance w głuszy, gdzie zasięg telefonii komórkowej
zanika, a człowiek obcuje z naturą. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni grzecznie czekają, aby
skosztować specjałów lokalnej kuchni: kiełbasy, kaszanki, wędliny, sałatki, bigos, ogórki i
pyszny smalec oraz oczywiście dzik z rusztu. A wiadomo jak się człowiek naje, to na trawienie
też coś się znajdzie i budzi się słowiańska dusza, jest zespół i miejsce do tańczenia –
wspaniała, sielska zabawa, ludzie wpadają sobie w ramiona, każdy opowiada, gdzie był i gdzie
biegł i zawsze tęskni za tą imprezą. Powoli zapada zmrok i autokary odwożą biesiadników na
zasłużony wypoczynek. To nie koniec atrakcji. Następnego dnia można jeszcze skorzystać z
parku wodnego oraz sauny – godzina w cenie pakietu startowego. Tam również można spotkać
wypacających zakwasy po biegu oraz nie tylko zakwasy i nie tylko po biegu. Zmęczeni, ale
zadowoleni opowiadają, że co roku jest tak samo, że co roku czekają, aby pobiec właśnie tutaj,
aby się spotkać, aby się pobawić. To dowód na to jak bieganie łączy i jak różne może być do
niego podejście. Bez komercji, bez ogromnych pieniędzy i nieustannego nabijania frekwencji.
Tu dominuje gościnny nastrój, biegacza się tu gości, biegacza się tu nie ograbia, biegacz ma
wyjechać ze wspomnieniami, z życiówką lub bez, ale po polsku, po wschodniemu zostanie
przyjęty – „jak należy”. Wszystkie te atrakcje dostajemy za jedyne 95 złotych! Można jeszcze w
XXI wieku zorganizować imprezę nie dla zarobku, ale dla przyjemności, zorganizować ją
pięknie bez organizacyjnych wpadek na trasie z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Wszystko na szóstkę. Nie da się do niczego przyczepić. A limit? No właśnie, z jednej strony
każdy chciałby wystartować, ale 350 biegaczy to maksimum jak zapewnił dyrektor. Po pierwsze
trudno więcej osób należycie ugościć, poza tym przy imprezie masowej należałoby całkowicie
zamknąć ruch drogowy na trasie, a że jest jedyna i objazdu nie ma i nie będzie – jest to

niemożliwe. Właśnie dlatego w moim odczuciu będzie to zawsze wisienka na biegowym,
polskim torcie, bez komercji, bez kiczu, bo DUCH PUSZCZY czuwa. Teraz pozostaje tęsknić i
odliczać miesiące, tygodnie i dni do kolejnej edycji tej zacnej imprezy”.
Do miłej opinii dodamy, że bieg ukończyło 298 osób, w tym Białorusini, Litwini i Ukrainka
oraz aż 46 zawodników z powiatu hajnowskiego.
Zwycięzcą biegu został Henadz Verkhavodkin z Grodna (Białoruś) z czasem 1.10,45
II – Dmitryj Grigoriew /Prużany, Białoruś/ 1.11,04
III – Andrzej Leończuk /Białystok, Polska/ 1.12,13
IV – Tomasz Blados /Konstancin-Jeziorna, Polska/ 1.15,58
Najlepsza wśród kobiet: Alena Shumik /Brześć, Białoruś/ 1.29,26
II – Anna Gosk /Białystok, Polska/ 1.30,07
III – Ela Peret /Warszawa, Polska/ 1.31,05
IV – Magdalena Wójcicka /Lubartów, Polska/ 1.36,47
W kategorii Najlepszy zawodnik powiatu hajnowskiego zwyciężył Adam Bondaruk z
czasem 1.27,51 (16 miejsce w kat. open)
Zwycięzcy w kat. open otrzymali oryginalne pamiątkowe puchary i przewidziane
regulaminem nagrody finansowe. Statuetki żubra były nagrodami w poszczególnych
kategoriach wiekowych, a drewniane medale imienne otrzymał każdy zawodnik po
przekroczeniu linii mety. Sękaczem nagrodzony został Krzysztof, który pokonał najdłuższą trasę
do mety: Jastrzębie Zdrój – Hajnówka :) Sękaczami i Serami Carskimi z Hajnówki zostały
nagrodzone również najlepsze drużyny:
I miejsce – BIEGAMY DLA ZDROWIA (A. Godlewski, P. Grygo, K. Lewandowski, A. Gosk)
II miejsce – WARSZAWIAKY (T. Blados, M. Łukasiewicz, B. Barewski, E.Peret)
III miejsce – PRUŻANY (D. Grigoriew, A. Kunda, A. Barmuta, T. Gordijewska)
Tego dnia wszyscy byliśmy świadkami ważnego wydarzenia w życiu młodych
zawodników, mianowicie na scenie hajnowskiego Amfiteatru Łukasz poprosił o rękę Dominikę!
Uatrakcyjnieniem naszej imprezy był punkt masażu NZOZ KINETICA, z którego mogli
skorzystać uczestniczący w biegu zawodnicy. Natomiast ich pociechom przygotowaliśmy
kilkugodzinną

niespodziankę

w

postaci

dmuchanej

zjeżdżalni

i

ciekawych

zabaw,

prowadzonych przez animatora.
Kontynuacją XVI Półmaratonu Hajnowskiego był niedzielny 3 – godzinny przejazd kolejką
wąskotorową do miejscowości Topiło, na który zaprosiło Nadleśnictwo Hajnówka. Wycieczka
cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż skorzystało z niej niemal 150 osób.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Najciekawszą formą ćwiczeń dla dzieci są zabawy ruchowe, w których udział biorą
drużyny rywalizujące o zwycięstwo. Zasady zdrowej rywalizacji przyczyniają się do
wszechstronnego rozwoju dziecka. Taką formę współzawodnictwa zaproponowaliśmy dla
najmłodszych klas szkół podstawowych miasta Hajnówka. Podstawowymi założeniami było:
1. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem zabaw i zadań.
2. Wdrażanie dzieci do rywalizacji zespołowej – nabywanie odporności emocjonalnej.
3. Hartowanie organizmu dzieci poprzez zabawy i zawody o charakterze sportowym.
4. Wdrażanie do dobrej zabawy przy współudziale starszych kolegów.
5. Wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pokonywania zadań.
6. Przestrzeganie zasad fair play.
Super atmosfera, gorący doping z trybun, wielkie emocje związane z rywalizacją, radość
z wygranej – tak przebiegała I OLIMPIJKA!

W zawodach, przeprowadzonych 9 czerwca, wzięły udział wszystkie hajnowskie Szkoły
Podstawowe. Cieszy fakt, że nawet najmniej liczna „3” wystawiła dwie pełne reprezentacje.
Zgodnie z regulaminem w imprezie brały udział drużyny z klas II i III – po 10 zawodników (+2
rezerwowych). Ogółem wystartowało 88 uczniów w 8 konkurencjach. WYNIKI:
Szkoła

Klasy II

Klasy III

Punkty

Miejsce

punkty

miejsce

punkty

miejsce

łącznie

SP 5

34

I

43

I

77

I

SP 2

27

II

19,5

III

46,5

II

SP 6

20

III

24,5

II

44,5

III

SP 3

10

IV

17

IV

27

IV

Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a przedstawiciele szkół –
puchary, ufundowane przez Urząd Miasta.

W środę, 1 czerwca, już po raz kolejny zorganizowaliśmy Piłkarski Dzień Dziecka.
Myślą przewodnią było zgromadzenie na boisku jak największej liczby dzieci i wspólne
spędzenie czasu, grając w piłkę nożną, bez zapisywania wyników, bez tabel i klasyfikacji.
Mimo kapryśnej pogody z zaproszenia skorzystało ponad 90 uczestników. Zostali oni
podzieleni na drużyny w swoich kategoriach wiekowych. Gry i zabawy poprzedziła rozgrzewka.

Ćwiczenia prowadzone przez Tomasza Dobosza i Adama Langę były bardzo wymagające, ale
dzięki temu wszyscy piłkarze byli dobrze przygotowani do gry.
Rywalizacja toczyła się na dwóch boiskach, a dzieci oczekujące na swoją kolejkę gier
miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności technicznych w uderzeniu piłki do celu.
Dużym zainteresowaniem wśród startujących cieszył się sprzęt gaśniczy, w którego tajemnice
obsługi, wprowadził Jerzy German. Widząc zaangażowanie młodych uczestników pikniku,
Państwowa Straż Pożarna w Hajnówce może być spokojna o przyszłe kadry. Na zakończenie
piłkarskiego spotkania wszystkie dzieci otrzymały złote medale. Po całodziennych zmaganiach
smakołyki przygotowane przez rodziców bardzo szybko znikały z tacek. Na deser Pan Marek
Bondaruk, właściciel Piekarni “Bochen” w Bielsku Podlaskim, osłodził uczestników smacznymi
pączkami.
Warto wspomnieć, że spotkania piłkarskie z okazji Dnia Dziecka w naszym Ośrodku mają
charakter cykliczny i cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Zawsze króluje dobra
zabawa, a wysiłek młodych startujących zostaje nagrodzony okolicznościowymi medalami. W
tym dniu wszyscy są zwycięzcami.
Tym razem już przepiękna pogoda, niesamowite zaangażowanie i wola walki
przysporzyły nie lada wrażeń młodym adeptom królowej sportu jaką jest lekkoatletyka.
Uczniowie szkół podstawowych klas III-IV z powiatu hajnowskiego rywalizowali w Trójboju,
który odbył się w dniu 16 czerwca na „Orliku” przy ZS nr 1 w Hajnówce.
W zawodach uczestniczyły cztery reprezentacje dziewcząt i chłopców – łącznie 52 osoby.
Zawody zorganizowaliśmy przy współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.
Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Hajnówce.
Serdeczne podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego za pomoc w sędziowaniu.
DZIEWCZĘTA
I miejsce – SP 5 HAJNÓWKA - 452 pkt. Opiekunowie – Andrzej Ludwiczak, Romuald Lasota
II miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - 323 pkt. Opiekun – Bartek Downarowicz
III miejsce – SP 5 HAJNÓWKA II - 282 pkt. Opiekunka – Andrzej Ludwiczak, Romuald Lasota
IV miejsce – SP NAREW - 228 pkt. Opiekun – Mirosław Chilimoniuk
NAJLEPSZE INDYWIDUALNIE W KLASYFIKACJI ŁĄCZNEJ:
1) HACKIEWICZ MONIKA (SP 5 HAJNÓWKA) - 125 pkt.
2) BASIUKIEWICZ WERONIKA (SP 2 HAJNÓWKA) - 95 pkt.
3) KALINOWSKA WIKTORIA (SP 5 HAJNÓWKA) - 94 pkt.
4) OMELANIUK ALEKSANDRA (SP NAREW) - 91 pkt.
5) ZUBER OLIWIA (SP 5 HAJNÓWKA) - 84 pkt.
6) KĘDYŚ ANIA (SP 5 HAJNÓWKA) – 80 pkt.
NAJLEPSZE W BIEGU NA 60 M.
1) BASIUKIEWICZ Weronika (SP 2 HAJNÓWKA) – 9,7

2) HACKIEWICZ Monika (SP 5 HAJNÓWKA) – 9,9
KALINOWSKA Wiktoria (SP 5 HAJNÓWKA) – 9,9
NAJLEPSZE W SKOKU W DAL
1) HACKIEWICZ Monika (SP 5 HAJNÓWKA) -– 3,60 m.
2) OMELANIUK Aleksandra (SP NAREW) –– 3,50 m.
3) ZUBER Oliwia (SP 5 HAJNÓWKA) –– 3,20 m.
NAJLEPSZE W RZUCIE PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1) HACKIEWICZ Monika (SP 5 HAJNÓWKA) – 26,50 m.
2) GRYGORUK Ola (SP 5 HAJNÓWKA) – 23,70 m.
3) KĘDYŚ Ania (SP 5 HAJNÓWKA) – 23,60 m.
CHŁOPCY
I miejsce – SP 6 HAJNÓWKA - 412 pkt. Opiekun – Piotr Oniszczuk
II miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - 379 pkt. Opiekun – Bartek Downarowicz
III miejsce – SP 5 HAJNÓWKA - 315 pkt. Opiekun – Andrzej Ludwiczak, Romuald Lasota
IV miejsce – SP NAREW - 311 pkt. Opiekun – Mirosław Chilimoniuk
NAJLEPSI INDYWIDUALNIE W KLASYFIKACJI ŁĄCZNEJ
1) DOBOSZ MARIUSZ (SP 6 HAJNÓWKA) – 98 pkt.
2) MORDAŃ MICHAŁ (SP 2 HAJNÓWKA) – 94 pkt.
3) BUTRYMOWICZ DAMIAN (SP 2 HAJNÓWKA) – 89 pkt.
4) KARBOWSKI JAKUB (SP 6 HAJNÓWKA) – 84 pkt.
5) PLEWA DOMINIK (SP 5 HAJNÓWKA) – 84 pkt.
6) KARBOWSKI KONRAD ( SP 6 HAJNÓWKA) – 81 pkt.
NAJLEPSI W BIEGU NA 60 M.
1) BUTRYMOWICZ Damian (SP 2 HAJNÓWKA) – 9,2
2) MORDAŃ Michał (SP 2 HAJNÓWKA) – 9,4
3) PLEWA Dominik (SP 5 HAJNÓWKA) – 9,5
NAJLEPSI W SKOKU W DAL
1) PLEWA Dominik (SP 5 HAJNÓWKA) – 3,75
2) MORDAŃ Michał (SP 2 HAJNÓWKA) – 3,68 m.
3) DOBOSZ Mariusz (SP 6 HAJNÓWKA) – 3,67 m.
NAJLEPSI W RZUCIE PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
1) KARBOWSKI Jakub (SP 6 HAJNÓWKA) – 35,0 m.
2) DOBOSZ Mariusz (SP 6 HAJNÓWKA) – 33,0 m.
3) LEWCZUK Aleksander (SP 6 HAJNÓWKA) – 33,0 m.

W sobotę 18 czerwca w ramach Obchodów Dni Hajnówki odbyły się Mistrzostwa
Miasta w Siatkówce Plażowej Amatorów.
W imprezie wystartowało dziesięć par: Artur Onopryjuk, Mateusz Dawidziuk / Wojciech
Gutowski, Roman Waszkiewicz / Daniel Andrzejewski, Łukasz Kruk / Dawid Skiepko, Michał
Suchodoła / Andrzej Gilewski, Jarosław Szpilko / Sebastian Romańczuk, Rafał Kuźma / Konrad
Jackowski i Damian Załęski / Jarosław Kutikow, Wojciech Kuryło / Mateusz Wołkowycki,
Wojciech Januszewski / Piotr Sienkiewicz Andrzej Moroz.
Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim. W spotkaniu finałowym para Dawid
Skiepko, Michał Suchodoła pokonali w dobrym stylu parę Konrad Jackowski i Damian Załęski
(2:1 w setach 15:13, 15:10). W meczu o III miejsce para Sebastian Romańczuk, Rafał Kuźma
pokonała zespół Artur Onopryjuk, Mateusz Dawidziuk (2:0 w setach 15:12, 15:12).
Na zakończenie zawodów uczestnicy spotkań finałowych otrzymali pamiątkowe puchary i
zestawy przypraw firmy „Runo” z Hajnówki. Ponadto pierwsze trzy zespoły otrzymały nagrody
pieniężne. Dekoracji zwycięskich drużyn dokonał Andrzej Skiepko –
Miasta Hajnówka oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

zastępca Burmistrza

W dniu 25 czerwca odbył się Piknik Piłkarski podsumowujący sezon 2015/2016 drużyn
młodzieżowych. Na stadionie przy ul. Dziewiatowskiego 2 zameldowało się ponad 100 adeptów
futbolu z całymi rodzinami Mecze piłkarskie, muzyka, duża dmuchana zjeżdżalnia z zabawami,
malowanie twarzy to najważniejsze atrakcje jakie czekały na uczestników.
Pracownicy Ośrodka zadbali aby się nikomu nie nudziło, a bawili się wszyscy od
najmłodszego piłkarza 6 letniego Kamila Sacharczuka do 17 letnich juniorów młodszych, dla
których był to pożegnalny sezon w piłce młodzieżowej. Do wspólnej zabawy włączyli się także
strażacy. Bardzo wysoka temperatura z bezchmurnym niebem sprawiła, iż wszystkie dzieci
przyjęły z wielką radością przyjazd samochodu strażackiego. Odwiedziny hajnowskich
strażaków były niesamowitą atrakcją dla młodych piłkarzy, którzy chętnie zasiadali za
kierownicą wozu bojowego oraz mogli zobaczyć z bliska sprzęt, który jest wykorzystywany w
działaniach ratowniczo – gaśniczych. Największą atrakcję stanowił przywieziony

parawan

wodny, który nie tylko schładzał powietrze, ale zmoczył do suchej nitki niejednego,
zachwyconego malucha.
Piknikowe atrakcje zakończyło podsumowanie udanego sezonu piłkarskiego przez
Dyrektora OSiR oraz wręczanie przez trenerów pamiątkowych dyplomów dla wszystkich
piłkarzy. Po ceremonii dekoracji wszyscy zostali poczęstowani lodami, a głód po tak
wyczerpującej zabawie zaspokoiły pączki dostarczone przez Pana Marka Bondaruka, za które
serdecznie dziękujemy.
Impreza została zorganizowana w ramach obchodów Dni Hajnówki.

28 czerwca tuż po rozdaniu świadectw wyruszyliśmy na Wakacyjny Dwudniowy Rajd
Rowerowy. Został on zorganizowany przy współudziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i nauczycieli IV Gimnazjum przy ZSO w Hajnówce. Celem rajdu było
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym.

Nasza przygoda rozpoczęła się o godzinie 9.30. Trasa rajdu prowadziła przez puszczę
do Narewki. Tutaj krótki odpoczynek nad rzeką i ostatnie zakupy. Następnie przez Minkówkę,
Suszczy Borek, Lewkowo, Eliaszuki dotarliśmy do Rybak, a dokładnie do Domu Turystycznego
„Leśne Zacisze”. Wspólnie przygotowywaliśmy posiłki, a czas wolny spędzaliśmy bardzo
aktywnie. Zorganizowaliśmy rozgrywki

w

unihokeja, siatkówkę

plażową, badmintona.

Wieczorem paliliśmy ognisko.
Drugiego dnia, po śniadaniu, zwiedziliśmy Skit w Odrynkach. W lesie zbieraliśmy jagody i
poziomki. Temperatura tego dnia była powyżej 32 stopni i największą przyjemność sprawiało
nam oblewanie się zimną wodą ze szlaucha. W godzinach popołudniowych wyruszyliśmy w
drogę powrotną. Przez Podborowisko, Krynicę, Borysówkę, Kotówkę, Czyżyki, Puciska
dotarliśmy do Hajnówki. Kilka słów pożegnania i byliśmy w domu.

Koniec czerwca to czas w którym należy podsumować zmagania młodych piłkarzy
Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozgrywkach o mistrzostwo województwa podlaskiego w
sezonie 2015/2016. Na tle innych zespołów występy naszych drużyn można uznać za bardzo
udane. Każdy zespół znalazł się w czołówce swoich grup, prezentując wysokie umiejętności,
nawiązując wyrównaną walkę z najlepszymi. Największą niespodziankę sprawiła drużyna
„Orlików”, która po raz pierwszy w historii Ośrodka awansowała do turnieju finałowego.
JUNIORZY MŁODSI – rocznik 1999 i młodsi
Juniorzy Młodsi nie awansowali jesienią do grupy mistrzowskiej, przegrywając różnicą
bramek z Koroną Dobrzyniewo. Wysoką formę potwierdzili w rundzie rewanżowej nie dając
szans pozostałym konkurentom. Bilans podopiecznych Andrzeja Grygoruka to 4 zwycięstwa, 1
remis i 1 porażka.

Tabela końcowa Juniorów Młodszych grupy 2- wiosna 2016:
LP

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTY

BRAMKI

1

OSiR Hajnówka

13

19:12

2

Czarni Czarna Białostocka

10

16:10

3

Iskra Narew

9

17:20

4

Falcon Sokółka

3

9:19

Skład Juniorów Młodszych: Bartosz Tichoniuk, Kamil Kośko, Rafał Krysiuk, Adam Witkowski,
Rafał Wiluk, Oskar Charytoniuk, Tomasz Bugwin, Maciej Malewicz, Dawid Weszko, Gabriel
Artemiuk, Jakub Badowicz, Tomasz Bugwin,Dominik Chilimoniuk,Mateusz Grygorowicz, Adam
Link, Patryk Olszewski, Mateusz Wasiluk, Krystian Wawrynowicz, Trener Andrzej Grygoruk.
TRAMPKARZE – rocznik 2001 i młodsi
Rundę wiosenną zespół rozpoczął bardzo obiecująco odnosząc zwycięstwa jedno za
drugim, prezentując futbol ofensywny, podparty dobrą obroną, czego efektem była mała ilość
traconych bramek. Przez okres rozgrywek nasi zawodnicy prezentowali się bardzo dobrze
odnosząc 6 zwycięstw i 2 porażki. W końcowym rezultacie zakończyli zmagania na 2 miejscu
ustępując tylko MOSP II Białystok. Na uwagę zasługuje bardzo dobra dyspozycja strzelecka
Jakuba Bowtruczuka, który zdobył w sezonie 24 bramki.

Tabela końcowa Trampkarzy grupy 4 – wiosna 2016.
LP

NAZWA DRUŻYNY

1

MOSP II Białystok

8

21

23:4

2

OSiR Hajnówka

8

18

20:6

3

Pionier Brańsk

8

14

19:15

4

Bocian Boćki

8

14

19:10

5

Orzeł Siemiatycze

8

13

36:15

8

10

10:14

6

Sparta 1951
Szepietowo

MECZE

PUNKTY

BRAMKI

7

Pogoń Łapy

8

9

13:18

8

Rudnia Zabudów

8

5

19:32

8

0

2:47

9

MOSiR Bielsk
Podlaski

Skład Trampkarzy OSiR Hajnówka: Filip Bański, Karol Rogoziński, Andrzej Parfieniuk, Adam
Solipiwko, Jakub Bowtruczuk, Łukasz Niewiadomski, Bartosz Olszewski, Bartosz Tichoniuk, Daniel
Chodakowski, Paweł Sieńczuk, Jakub Borowski, Piotr Wojciuk, Gabriel Ryszard Chilimoniuk,
Gabriel Bartosz Chilimoniuk, Piotr Daniszewski, Krystian Dutkowski, Krzysztof Masajło, Michał
Gagan, Gabriel Litwinowicz, Jakub Tofiluk, Filip Kot (rocznik 2003) Daniel Kozaczuk (rocznik 2003),
Julian Ostapczuk, Jakub Mikołajczuk, Jakub Owłasiuk, Trener Marek Hanula

MŁODZIKI – rocznik 2003 i młodsi
Podopieczni Marcina Sawczyńskiego zakończyli zmagania w grupie VIII na 3 miejscu,
wyprzedzając tylko drużynę z Narewki. W przeciągu całego sezonu drużyna Młodzików OSiR
Hajnówka prezentowała nie równą formę. Zespół potrafił wygrywać mecze z drużynami wyżej
notowanymi, ale i dużo punktów tracił z niżej notowanymi rywalami.
Tabela końcowa Młodzików grupy 8:
LP

NAZWA DRUŻYNY

MECZE

PUNKTY

BRAMKI

1

KS Michałowo

24

56

62:24

2

Gryf Czarni Gródek

24

41

47:35

3

OSiR Hajnówka

24

27

37:49

4

LZS Narewka

24

13

19:57

Skład Młodzików OSiR Hajnówka: Bartosz Andrzejuk, Stanisław Artemiuk, Mateusz Filipiuk,
Konrad Jaroszuk, Daniel Kozaczuk, Filip Kot, Igor Michalczuk, Marcin Ostapkowicz, Marcel
Tomaszuk, Dominik Topolski, Igor Wappa,, Mateusz Witkowski, Marcin Witkowski, Adam
Dmitruk, Andrzej Gawryluk, Łukasz Jurczuk, Mateusz Niczyporuk, Mariusz Kraśko, Krzysztof
Wiluk, Krystian Szymczak, Albert Smyk, Rafał Wakuluk, Trener Marcin Sawczyński

ORLIKI – rocznik 2005 i młodsi
Do sezonu piłkarskiego zostały zgłoszone dwie drużyny Orlików. Dzięki bardzo dobrej
postawie zawodników w eliminacjach, do finałowej szesnastki awansował pierwszy zespół, a
druga drużyna nie dała szans rywalom w grupie N, zajmując pewnie pierwsze miejsce.
Turniej najlepszych drużyn w tej kategorii wiekowej odbył się na stadionie miejskim w
Białymstoku i

pokazał, że nasza drużyna nie odbiega poziomem od innych najlepszych

zespołów z województwa podlaskiego. W każdym swoim finałowym występie młodzi piłkarze
OSiR nawiązywali walkę z rywalami, stawiając zacięty opór. Wyjazd na tak ciekawą imprezę był
nagrodą za wkład i zaangażowanie hajnowskich piłkarzy podczas całego sezonu piłkarskiego.
Tabela Orlików OSiR II Hajnówka grupy „N”
LP

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTY

BRAMKI

1

OSiR Hajnówka

31

48:9

2

Kolejarz Czeremcha

18

30:26

3

COKiS Ciechanowie

13

23:37

4

Husar Nurzec

9

20:49

Tabela Orlików OSiR Hajnówka grupy „F”:
LP

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTY

BRAMKI

1

Orzeł Siemiatycze

36

88:9

2

OSiR Hajnówka

18

38:25

3

Orzeł II Siemiatycze

18

26:44

4

Puszcza Hajnówka

0

8:82

Wyniki turnieju finałowego Orlików – 21 czerwca 2016:
OSiR Hajnówka - MOSP VII Białystok 1:1 (eliminacje w grupie D)
OSiR Hajnówka - Talent II Białystok 0:5 (eliminacje w grupie D)
OSiR Hajnówka - Wigry Suwałki 0:2 (eliminacje w grupie D)
OSiR Hajnówka - Falcon Sokółka 2:2 karne (2:3) (faza finałowa od miejsca 13-16)
OSiR Hajnówka - MOSiR Grajewo 2:2 karne (3:4) (faza finałowa od miejsca 13-16)

Skład Orlików OSiR Hajnówka: Damian Butrymowicz, Dawid Bugwin, Mariusz Dobosz, Jakub
Krywoszej, Jakub Karpiuk, Aleksandra Ostaszewska, Bartosz Sadowski, Mikołaj Monach,
Olivier Osipiuk, Dominik Plewa, Aleksander Pawluczuk, Łukasz Sac, Artemiuk Mateusz, Adrian
Rogacki, Filip Danilewski, Bartosz Jerzyk, Aleksander Janiel, Jan Kaczoch, Jakub Lewczuk,
Łukasz Parfieniuk, Iwo Rynkowski, Oskar Tellos, Jakub Zdankiewicz, Tomasz Wawrzeniuk, Igor
Bober, Olivier Pasyńczuk, Damian Kruczkowski, Bartosz Kruczkowski, Jakub Kruczkowski,
Oliwier Chmielewski, Bartosz Ostapczuk, Hubert Sacharczuk, Kamil Sachrczuk, Trener
Tomasz Dobosz.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze drużyny w rozgrywkach, a byli to w
szczególności: Jan Bowtruczuk (AUTO MAG), Andrzej Pryczynicz (ANDREWPOL), Marek
Bondaruk (Piekarnia BOCHEN).
Wieloletnia praca z młodzieżą przynosi pozytywny sportowy wynik. Ciekawostką jest
również to, że duża grupa piłkarzy osiąga dobre wyniki w nauce oraz w innych dyscyplinach
sportu, reprezentując również swoje szkoły na szczeblach powiatu i województwa.
W dniach 1 – 3 lipca na zaproszenie Rejonowego Oddziału Sportu i Turystyki Rejonu
Prużanskiego, przebywała na Białorusi drużyna Trampkarzy. Wymiana poza aspektem
sportowym miała na celu pogłębienie integracji oraz zwiedzanie miejsc wspólnej historii z
przepięknymi przyrodniczo miejscami. Dzięki zaangażowaniu wielu osób po stronie Białoruskiej,
pobyt hajnowian był wypełniony ciekawymi wydarzeniami i atrakcjami.
Pierwszy dzień

zaplanowano na sportowo. W piątek przez kilka godzin toczyły się

mecze turniejowe, gdzie nasi piłkarze sprawdzili swoje umiejętności z drużyną Prużan,
Kamieńca oraz z estońskiego Suure – Jaani. Po wyrównanych meczach, dwóch remisach
jednej porażce, nasza drużyna zajęła trzecie miejsce. Mimo że nasz zespół był najmłodszy

wśród startujących ekip, zaprezentował się bardzo dobrze, nie odbiegając sportowym
poziomem od starszych kolegów z innych drużyn.
Następnego dnia zorganizowano wycieczkę autokarową. Atrakcją było zwiedzanie
dawnej siedziby różańskiej linii rodu Sapiehów. Po przybyciu do Różan w tajemnice i historię
zabytkowych budowli wprowadził nas dyrektor Muzeum, który przeniósł nas w lata odległe. O
znaczeniu tego miejsca świadczy fakt, że rezydencja po rozbudowie w XVIII wieku była jedną z
największych w Rzeczpospolitej, zawierała własną galerię obrazów, teatr i bibliotekę, a gośćmi
u Sapiehów był król Polski Władysław IV i Stanisław August Poniatowski. Po dużej dawce
historii nasi białoruscy gospodarze przygotowali poczęstunek w leśnym zaciszu z panoramą na
jezioro. Dzień zakończyliśmy meczem piłki nożnej.
W niedzielę grupa udała się do prużańskiego Parku Wodnego, gdzie mogła odpocząć i
skorzystać z odnowy biologicznej. Następnie zaplanowano ciekawe integracyjne spotkanie
piłkarskie, w którym drużyna Prużan i Kamieńca połączyły siły i zagrały pierwszą połowę na
Estończyków, a drugiej odsłonie meczu sprawdzili piłkarzy Ośrodka. Spotkanie zakończyło się
wynikiem remisowym co zostało przyjęte przez wszystkich z zadowoleniem. Mecz w Kamieńcu
był ostatnim punktem naszego pobytu na Białorusi. Wszyscy uczestnicy wspólnych sportowych
spotkań zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, pucharami. Wielkie podziękowania należą
się gospodarzom z Prużan i Kamieńca, którzy stworzyli wspaniałe warunki pobytu naszej ekipie.

"Я НЕ УСТАНУ ..." - tak nazwaliśmy tegoroczny Rajd Rowerowy do Kamieńca na Białorusi.
Celem rajdu jest nie tylko sama jazda rowerem, ale przede wszystkim zwiedzanie ciekawych
miejsc oraz poznawanie historii i kultury ludzi zamieszkujących okolice Puszczy Białowieskiej
po drugiej stronie granicy.
8 lipca wczesnym rankiem, 27 osób wsiadło na rowery, by rozpocząć wakacyjną
przygodę. Po sprawnym przekroczeniu granicy udaliśmy się do Dziadka Mroza. Chwila relaksu,
posiłek i ruszyliśmy w dalszą drogę. Wielkim zaskoczeniem dla osób podróżujących po raz
pierwszy były świetnie utrzymane trasy rowerowe – pasmo gładkiego asfaltu, droga pusta,
czyściutka i dobrze oznakowana. Około 16.30 dotarliśmy do celu – obiektu sportowego w
Kamieńcu, gdzie mieliśmy przygotowane noclegi i posiłki. Wieczorem spacer po Kamieńcu,
mecz piłki nożnej i kąpiel w basenie.

Drugiego dnia wczesnym rankiem wyjechaliśmy na wycieczkę autokarową do Brześcia.
Zwiedziliśmy tam Twierdzę Brzeską, na której teren weszliśmy przez wielką gwiazdę. Twierdza
Brzeska to zespół fortyfikacji.
Po obiedzie w Centrum Przygotowań Olimpijskich mieliśmy czas wolny, spacer po
Brześciu, zakupy. Przyjemny wieczór spędziliśmy w agroturystyce, gdzie gospodarze
przygotowali nam kolację integracyjną. Chętni skorzystali z prawdziwej, rosyjskiej bani. Miła,
przyjazna atmosfera, dobre jedzenie, białoruska muzyka, potańcówka, rozmowy i opowiadane
kawały pozostaną w naszej pamięci.
Rankiem następnego dnia zwiedziliśmy Muzeum mieszczące się w Wieży Kamienieckiej
z końca XIII wieku, ulokowanej na wzniesieniu brzegu rzeki Leśnej, tej samej, która płynie przez
Hajnówkę. Jest to główna atrakcja turystyczna miasta i jedyny na Białorusi zabytek architektury
militarnej z tamtego okresu.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kamieniukach, gdzie znajduje się centrum
administracyjne białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Zwiedziliśmy tam istniejące od 1960
roku Muzeum Puszczy Białowieskiej.. Po posiłku wyruszyliśmy ku granicy. Na ostatni
odpoczynek zatrzymaliśmy się nad jeziorem Ladzkim – jedynym jeziorem w puszczy. Następnie
granica, odprawa celna, pożegnanie i w domu byliśmy około godziny 18.

Na naszym terenie powstał nowy wielofunkcyjny park ćwiczeń Street Workout.
Rozbudowa mogła dojść do skutku, dzięki zaangażowaniu wielu osób uprawiających tę
dyscyplinę sportu jak i władz naszego miasta. Grupa STREET WORKOUT Hajnówka na czele z
Dariuszem Surelem złożyła projekt do Urzędu Miasta i w ramach funduszu obywatelskiego na
rok 2015 dostali dofinansowanie na powiększenie parku ćwiczeń. Wartość projektu to 32 tys. zł.
Obecnie po rozbudowie młodzi Hajnowianie mogą bez przeszkód korzystać z nowego
obiektu poprawiając własną sylwetkę poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń takich jak np.:
- podciągnie się na drążkach w różnych wariantach (w wąskim i szerokim uchwycie,
niesymetryczne),
- pompki szwedzkie na poręczach,
- przysiady,- brzuszki na ławeczce skośnej,
- wspinanie się po linie,
- podciąganie się na kółkach.
Dzięki tej rozbudowie Hajnówka zyskała piękny park Street Workout, który może stać się
jedną z wizytówek naszego miasta.

Dnia 10 lipca przy pięknej i słonecznej pogodzie, na obiekcie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnówce odbyły się zawody II urodziny Street
Workout. Była to tym bardziej szczególna chwila, gdyż zmagania
zawodników odbywały się na nowo wybudowanym parku ćwiczeń w ramach
funduszu obywatelskiego miasta Hajnówka.
Na starcie zawodów pojawili się zawodnicy nie tylko z naszego miasta,
ale również z Białegostoku czy też z Supraśla. Zawodnicy mieli możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności w trzech konkurencjach. Mężczyźni
startowali w kategorii „Siłowej” i „Wytrzymałościowej”. Obie konkurencje
wymagały od zawodników wiele wysiłku i determinacji a wyniki uzyskane
pokazują, że poziom zawodów był bardzo wysoki i wyrównany. Kobiety
również mogły sprawdzić swoje umiejętności w zawodach w kategorii
„Przysiady”.
W przerwach między konkurencjami odbyły się pokazy grupy Street
Workout

Hajnówka

oraz

Pole

Dancer

Paulina

Kościewicz,

która

zaprezentowała akrobacje na rurze. Obydwa pokazy wprawiły licznie
przybyłą publiczność w zachwyt nad ich umiejętnościami.
Zawody nie mogłyby się odbyć bez pomocy sponsorów, którzy
ufundowali nagrody. Bardzo dziękujemy firmie „Runo”, Fitness klub Activeline,
Pizzeria Siciliana, „Wojownik” sklep sportowy, MP Car, Park Wodny w
Hajnówce, Park trampolin Jumper z Białegostoku oraz PUK w Hajnówce.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników i
zapraszamy za rok na kolejne zawody.
Wyniki zawodów „kat. Siłowa”
M-ce
I
II
III
IV*
V*
VI**
VII**
VIII
IX
X

Imię i Nazwisko
Karol Wappa
Krystian Zdrojewski
Paweł Zakrzewski
Tomasz Lipski
Dominik Rogaczewski
Jacek Wiśniewski
Adam Siebieszuk
Paweł Dmitruk
Przemek Poliński
Łukasz Milenkiewicz

Podciągnię

Dipsy

Wynik

cia +20kg
13
11
11
8
9
8
8
2
4
5

+40kg
13
10
9
8
7
7
7
7
4
2

Końcowy
26
21
20
16
16
15
15
9
8
7

* Rozegrana została dogrywka (bez obciążenia jak najwięcej powtórzeń w podciąganiu i w
dipsach):
Tomasz Lipski- 13 podciągnięć, 21 dipsów- IV miejsce
Dominik Rogaczewski- 13 podciągnięć, 18 dipsów- V miejsce
** Rozegrana została dogrywka (bez obciążenia jak najwięcej powtórzeń w podciągnięciu)
Adam Siebieszuk- 14 podciągnięć- VII miejsce;Jacek Wiśniewski- 15 podciągnięć- VI miejsce

Wyniki zawodów „kat. Wytrzymałościowa”
M-ce

Imię i Nazwisko

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Paweł Antypowicz
Mateusz Dondziło
Michał Kakareko
Adam Siebieszuk
Adrian Pacewicz
Dawid Mkrtchyan
Mateusz Nikończuk
Przemek Poliński
Kamil Grabiński
Dawid Lewsza
Szymon Konopno
Łukasz Milenkiewicz
Dominik Rogaczewski
Dawid Maziuk
Łukasz Ochrymiuk
Tomek Rybiński
Mikołaj Perestret

Podciąganie
28
31
19
21
23
21
20
17
23
16
19
21
16
14
12
13
10

Pompki

4
8
4
3

15

Dipsy

Przysiady

30
25
31
31
42
21
21
27
29
25
24
24
21
25
24
15
15

56
55
76
60
22
90
78
69
42
60
46
38
60
40
43
44

Podciągnięcie - 1 powtórzenie - 1 pkt
Pompki szwedzkie „dipsy”- 1 powtórzenie - 0,75 pkt
Pompka - 1 powtórzenie - 0,25 pkt
Przysiad - 1 powtórzenie - 0,25 pkt

Wyniki zawodów kobiet „kat Przysiady”:
Miejsce
I
II
III
IV

Imię i Nazwisko
Justyna Dojlida
Andżelika Lewczuk
Magdalena Łukasiewicz
Ewa Samociuk

*Ilość powtórzeń w ciągu 2 minut

Wynik*
113
95
89
72

Wynik
Końcowy
64,5
63,5
61,25
60,25
60
59,25
57,25
55,5
55,25
49,75
49,25
48,5
46,75
42,75
40,75
35,25
25

Zawody pod nazwą Mini Mistrzostwa Europy organizujemy od 2012r. W tegorocznej
edycji mistrzostw wystartowały trzy drużyny, które przyjęły nazwy Polska, Niemcy i Portugalia.
Ponad 20 piłkarzy podczas czterech rozegranych turniejów pokazało, że potrafią się świetnie
bawić bez względu na wynik meczów. Swoją postawą na boisku pokazali, że posiadają dużą
inwencję w organizowaniu się i w tworzeniu wspaniałej atmosfery. Praktycznie każdy mecz
rozpoczynał się od odśpiewania hymnu Polski i dzięki temu Mazurek Dąbrowskiego królował
przez cztery rozgrywane turnieje.
Podczas spotkań nie było taryfy ulgowej, ale wszystko odbywało się na zasadach “fair
play”. Piłkarze bardzo się angażowali w grę i walczyli od pierwszego do ostatniego gwizdka, co
przełożyło się na strzelenie 94 bramek. Za wspaniałą postawę na boisku wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięska drużyna Polski dodatkowo otrzymała puchar.
Turniej swoim patronatem objęła firma Śkoda Auto Polska. Przedstawiciel firmy Pan
Marek Marczuk nagrodził trzech najlepszych strzelców piłkami, a pozostałych piłkarzy
nagrodami rzeczowymi, za co otrzymał od młodych piłkarzy gromkie dziękuję. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Filip Danilewski, a zawodnikiem Jan Kaczoch.
Nagrody wręczał Pan Marek Marczuk, a medale rodzice piłkarzy.

Wakacje są okresem, kiedy duża część dzieci i młodzieży nie ma pomysłu na
zagospodarowanie czasu. Jak co roku w okresie letnim przygotowujemy ciekawą ofertę
rekreacyjno - sportową dla wszystkich, którzy spędzają wakacje w mieście. Jedną z propozycji
był Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików, na który co roku przyjeżdżają drużyny
z Prużan, Kamieńca (Białoruś), Walka (Łotwa) oraz Suure-Jaani (Estonia). Z uwagi na charakter
zawodów uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Miasta Andrzej Skiepko oraz Sekretarz
Miasta Jarosław Grygoruk, którzy powitali przybyłych gości oraz życzyli wszystkim startującym
miłych wrażeń i dobrej zabawy.

Dziesięć spotkań rozegranych w piątek 15 lipca dostarczyło wiele emocji, a zacięte
mecze miedzy drużynami powodowały co chwilę zmieniający się układ tabeli. Ostatecznie
zwyciężyła drużyna z Walki, która wyprzedziła lepszą różnicą bramek drużynę z Kamieńca. W
walce otrzecie miejsce w turnieju drużyna z Prużan wyprzedziła gospodarzy, a piąte miejsce
zajęła drużyna z Suure – Jaani oparta w większości na dziewczętach.
Wszyscy uczestnicy piłkarskiego spotkania zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami
i pucharami. Wizyta w naszym mieście młodych piłkarzy z zagranicy, poza aspektem
sportowym, miała na celu pogłębienie integracji oraz prezentację walorów turystycznych
Podlasia.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce Drużyna

Punkty

Bramki

1

Walka (Łotwa)

10

9:0

2

Kamieniec (Białoruś)

10

7:0

3

Prużany (Białoruś)

4

2:5

4

OSiR Hajnówka

3

3:6

5

Suure-Jaani (Estonia)

1

1:11

Wprawdzie pogoda na wakacjach w tym roku nie rozpieszczała, jednak 5 sierpnia
okazała się odpowiednia, aby zorganizować Imprezę rekreacyjno-sportową na basenach
otwartych OSiR.

Przy temperaturze powietrza 29 stopni i 23 stopni wody można było bez problemów
przeprowadzić konkurencje zręcznościowo-szybkościowe w akwenie małego basenu. W
zawodach uczestniczyło 19 zawodników z Hajnówki, Białegostoku i Łomży. Rywalizacja
przebiegała w pięciu kategoriach wiekowych. Najmłodsza uczestniczka miała dwa lata, a
najstarszy jedenaście.
Najlepsi w swoich rocznikach to: 2014 – Hania Wrona (H-ka); 2013 - Anatola Lewczuk
(H-ka); 2011 - Julia Sadowska i Antoś Pieśluk (Białystok); 2010 - Ania Chojnacka (-ka) i Julia
Wasiluk (H-ka); 2009 – Julia Iwaniuk (H-ka) i Kacper Barański (Łomża); 2008 – Julia Chojnacka
(H-ka) i Hubert Wakuliński (H-ka); 2006- Bartosz Jerzyk (Hajnówka) i Bartosz Kościeńczuk (Hka); 2005 – Marlena Łukaszuk (H-ka) i Oliwer Chmielewski (H-ka).
Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe medale,
słodycze i lody.

Wymiana sportowa miedzy naszymi miastami na poziomie sportowym trwa wiele lat.
Celem wymiany nie jest tylko sama gra w piłkę, ale przede wszystkim integracja uczestników i
bliższe poznanie ludzi zamieszkujących oba miasta. W wymianę sportową zaangażowanych
jest wiele osób po stronie polskiej jak i estońskiej. Dzięki temu każde spotkanie jest wypełnione
ciekawymi wydarzeniami i atrakcjami.
Wyjazd miał miejsce w ramach zadania „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla
dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016” pod tytułem "Europa bez granic - wyjazd do Estonii na
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Suure - Jaani 2016"
W dniu 18 sierpnia wczesnym rankiem grupa 20 osób, młodych piłkarzy wraz z
opiekunami, udała się do zaprzyjaźnionego z Hajnówką miasta Suure – Jaani. Po całodziennej
podróży autobusem, wieczorem około godziny 19 zostaliśmy powitani przez organizatorów.
Czekała wspólna kolacja, zakwaterowanie w hotelu i omówienie programu na następny dzień.
Pierwszy dzień pobytu – 19.08.2016r.
Atrakcją piątkowego dnia był wyjazd do Aqua Parku w miejscowości Vudila. Obiekt
położony blisko jeziora w niezwykle malowniczym miejscu, to prawdziwy raj dla każdego
amatora zabaw

w wodzie. Dla naszych podopiecznych zaplanowano pobyt całodzienny,

ponieważ kilka godzin to za mało, by skorzystać ze wszystkich atrakcji.
Po aktywnie spędzonym dniu nasza drużyna wróciła do miejsca zakwaterowania na
kolację. Zjedzony posiłek oraz wewnętrzny mecz piłki nożnej a właściwie zabawa z piłką były
dopełnieniem pierwszego dnia pobytu.

Drugi dzień pobytu – 20.08.2016r.
Po śniadaniu udaliśmy się za miasto do hali rekreacyjno- sportowej. Na miejscu każdy z
uczestników mógł się sprawdzić z umiejętności jazdy na łyżwach, na sztucznym lodowisku z
parafiny. Oprócz zmagań na "lodzie" spora część chłopaków zainteresowała się innymi

dyscyplinami jak piłka nożna, koszykówka czy badminton. Nie brakowało również zabawy na
dmuchanej trampolinie czy jeździe na rowerach.
Następnie gospodarze zawieźli nas do miejscowości Kildu. Tam na miejscu czekał na
nas obiad i kolejne atrakcje. Tak się złożyło, że w tym dniu obchodzono Dzień Niepodległości
Estonii. Z tej okazji

miał miejsce piknik, w ramach którego organizatorzy przewidzieli dla

uczestników różne konkursy - jazda na rowerze po torze przeszkód, strzelanie piłką nożną do
celu
Wielką popularnością cieszyło się siłowanie w kole przy pomocy kijów trzymanych
oburącz przez zawodników. W tej konkurencjii najlepszy okazał się Daniel Chodakowski, nie
dając szans innym kolegom. Nasi piłkarze pokazali również, że nie obca jest im siatkówka.
Spotkania przeciwko trenerom okazały się bardzo zacięte a poziom gry Krystiana Dutkowskiego
i Pawła Sieńczuka był bardzo wysoki.
Kolejną okazją do integracji był wspólny trening, podczas którego zawodnicy ćwiczyli w
kilku grupach, mając za partnerów kolegów z różnych krajów.
Po kolejnym dniu pełnym atrakcji udaliśmy się do Olustvere na zasłużony odpoczynek.

Trzeci dzień pobytu – 21.08.2016r
Niedziela była dniem rozgrywania Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. Nasza
drużyna złożona z zawodników rocznika 2002 i młodszych rywalizowała z zespołami: Suure –
Jaani United (Estonia), AFA Olaine (Łotwa) i FK Prużany (Białoruś).
Każdy zespół rozegrał trzy spotkania. Hajnowianie w turniejowych grach dwa spotkania
wygrali i raz zeszli z boiska pokonani. Mimo że nasz zespół nie mógł wystąpić w
najmocniejszym składzie, to na tle rywali prezentował się wyśmienicie. Chłopcy zagrali z
charakterem, stawiając wysoko poprzeczkę dla przeciwników. Pokazali futbol ofensywny,
starając się „grać piłką”.
Udział w turnieju potwierdził dobre przygotowanie zawodników do sezonu.

Wyniki turnieju:
Kolejność

Nazwy drużyn

meczów

Wynik

1

OSiR Hajnówka (Polska) – FK Prużany (Białoruś)

0:1

2

AFA Olaine (Łotwa) – Suure-Jaani United (Estonia)

0:2

3

OSiR Hajnówka (Polska) - Suure–Jaani United (Estonia)

2:1

4

FK Prużany (Białoruś) - AFA Olaine (Łotwa)

2:0

5

OSiR Hajnówka (Polska) - AFA Olaine (Łotwa)

1:0

6
Suure-Jaani United (Estonia) - FK Prużany (Białoruś)
Tabela końcowa:
Miejsce

Nazwa drużyny

0:1

Punkty

Bramki

1.

Prużany (Białoruś)

9

4:0

2.

OSiR Hajnówka

6

3:2

3.

Suure – Jaani (Estonia)

3

3:3

4.

AFA Olaine (Łotwa)

0

0:5

Dekoracja i podsumowanie turnieju odbyło się w Centrum Zabaw w Sucre Jaani. Nie lada
gratką był moment wręczania medali i nagród dokonywany przez Katlin Tollasson - mistrzynię
Estonii w rzucie dyskiem. Dekoracja była okazją do zrobienia wspólnych pamiątkowych zdjęć.

19 sierpnia w godzinach rannych spotkaliśmy się na terenie OSiR aby wyruszyć na
kolejną wakacyjną wyprawę, tym razem po naszym województwie. W ciągu tych dni
pokonaliśmy około 250 kilometrów.
Jak co roku, na rajd sierpniowy wybieramy inny zakątek Podlasia. Tym razem wybór padł
na Tykocin, miasto o bogatej i długiej historii. Historyczne wzmianki sięgają XI wieku. Pierwszy
dzień naszej eskapady zajęło nam dojechanie do miejsca noclegu w Rzędzianach. Po drodze
mijaliśmy wioseczki w większości z drewnianą zabudową charakterystyczną dla tych terenów, a
przed domami na ławeczkach uśmiechniętych mieszkańców. Nasz szlak rowerowy prowadził
przez Suraż, gdzie zatrzymaliśmy się na Górze Zamkowej – pozostałości grodziska
piastowskiego z XI w. Ze wzniesienia podziwialiśmy dolinę Narwi, krótka sesja fotograficzna i
ruszyliśmy dalej. Przed wieczorem trafiliśmy do miejsca noclegowego. Tego dnia pokonaliśmy
106 km. W agroturystyce szybka odnowa biologiczna, kolacja i zapomnieliśmy o przebytych
kilometrach.
Rano wyruszyliśmy do Tykocina. W tym dniu miasto było gospodarzem Biesiady
Miodowej. Na ulicy Złotej rozłożyli swoje stragany pszczelarze, artyści ludowi i artyści sztuki
kulinarnej z Litwy, Kurpi i Podlasia. Przez cały dzień odbywały się koncerty zespołów
folklorystycznych. Na straganach miody wystawiali również pszczelarze z Hajnówki.
Zwiedziliśmy Wielką Synagogę i zamek tykociński. Następnie wyruszyliśmy do Dworku Pentowo
nad Narwią. W 2001 roku wieś otrzymała tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Na obszarze
kompleksu znajduje się ponad 30 gniazd bocianich usytuowanych na stodołach, drzewach i
słupach. Z dwóch wież można podziwiać bociany z góry. Dalej do Kiermus do Dworku nad
łąkami i do zagrody żubrów. Na nocleg wróciliśmy tym samym szlakiem.
Trzeciego dnia bardzo wczesna pobudka i pakowanie się do drogi. Przed nami prawie
100 km. Punktualnie o 8.00 wyruszyliśmy do miejscowości Śliwno. Tutaj czekała nas nie byle
jaka atrakcja, przeprawa kładką o długości 1050m do Waniewa. Pięciokrotnie przeprawialiśmy
się na platformach. Po zejściu z platformy wsiediliśmy na rowery i z tej perspektywy mogliśmy
podziwiać rozlewiska rzeki ciągnące się po horyzont. Na trasie kładki zatrzymaliśmy się na
wieży widokowej. Krótki odpoczynek, uzupełnienie płynów, kilka fotek i ruszyliśmy dalej. W
Ploskach przekroczyliśmy

rzekę i najkrótszą drogą udaliśmy się do Hajnówki. Tutaj

pożegnaliśmy się. Tego dnia przejechaliśmy 98 km. Rajd umożliwił nam poznanie nowych
ciekawych miejsc. Był doskonałą okazją do poznania swoich możliwości, pokonania własnych
słabości i poprawienia kondycji. Podczas wędrówki mieliśmy dużo czasu na rozmowy, dzięki
temu poznaliśmy się lepiej i wspólnie znosiliśmy trudy jazdy.

Dnia 27 sierpnia na terenie Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne odbył się IV Bieg
Rodzinny. Jest to wydarzenie o charakterze biegowym, w którym najmłodsi zawodnicy wraz z
rodzicami lub dziadkami pokonują dystans 400 lub 800m, w zależności od wieku najmłodszego
zawodnika w drużynie. W tym roku w imprezie uczestniczyło 51 rodzin. Nad ich
bezpieczeństwem czuwał zespół ratowniczy z karetką reanimacyjną.
Zanim rozpoczęły się zawody, wszystkich serdecznie powitał gospodarz terenu
Nadleśniczy Andrzej Antczak i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Mirosław Awksentiuk. Przed
startem, który przewidziano na godzinę 12, odbyła się wspólna rozgrzewka. Następnie ze
względu na dużą liczbę startujących, zawodnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Trzy grupy w
wieku przedszkolnym i jedna w wieku szkolnym. Linię mety wszyscy członkowie rodziny musieli
pokonać razem. Wysiłek zawodników włożony w pokonanie dystansu został wynagrodzony na
mecie imiennymi medalami. Na punkcie odżywczym czekały banany i napoje.
Wspólne zdjęcie i kolejna atrakcja – przejazd kolejką wąskotorową do rozlewiska rzeki
Leśnej. Po powrocie czekał gorący bigos, pieczenie kiełbasek przy ognisku i niespodzianka w
postaci dmuchanej zjeżdżalni. Najmłodsi chętnie ruszyli do zabawy, którą prowadziła
animatorka. Było przeciąganie liny, mecze piłkarskie i szalone zjazdy ze zjeżdżalni. Ostatnim
punktem imprezy było rozlosowanie nagród ufundowanych przez organizatorów głównie piłek i
plecaków. Nagrody wręczał Sekretarz Urzędu Miasta Jarosław Grygoruk. Myślimy, że taka
forma spędzania czasu
przyjemności.

integruje rodziny, jest świetną zabawą i sprawia wszystkim wiele

Przepiękna

pogoda towarzyszyła

uczestnikom

Spartakiady

z udziałem

osób

niepełnosprawnych, która odbyła się 9 września na stadionie OSiR. Promienie słońca
przebijające się przez korony drzew, radosne twarze startujących i różnokolorowe oznaczniki
konkurencji prognozowały, że ten dzień będzie wyjątkowy.

Po uroczystym otwarciu do startu stanęło 55 zawodników i zawodniczek Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Koła Niewidomych i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.
Następnie wszyscy przystąpili do pierwszej konkurencji – biegowej na dystansie 40 m.
ze startu wysokiego. Kolejnymi sportowymi wyzwaniami, w których każdy mógł sprawdzić swoje
siły były: skok w dal z miejsca z odbicia obunóż, rzut piłką lekarską (1 kg – kobiety, 3 kg mężczyźni), rzut piłeczką do tarczy (panie) oraz strzał na bramkę (panowie).
Posumowaniem imprezy było drużynowe przeciąganie liny. Zespół z Warsztatów Terapii okazał
się silniejszy od Środowiskowego Domu Samopomocy, a Koło Niewidomych poradziło sobie z
młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka.
W pierwszej kolejności medalami wyróżniono tych, którzy zajmowali czołowe miejsca w
wybranych przez siebie konkurencjach tj.: Annę Nikonowicz, Ewelinę Kindziuk, Urszulę Bożko,
Piotra Siegienia, Kamila Michałowskiego i Pawła Bożko (Warsztaty Terapii Zajęciowej); Marka
Kozaczuka (Środowiskowy Dom Samopomocy): Barbarę Kindziuk, Weronikę Leśko, Daniela
Urynowicza, Adriana Aleksiejuka i Damiana Suchodołę (Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy); Helenę Lelach (Koło Niewidomych).
Po zakończeniu sportowej rywalizacji wszyscy zostali zaproszeni na posiłek. Ogromne brawa
należą się uczestnikom, a słowa uznania wychowawcom, którzy każdego dnia poświęcają się
tak trudnej i odpowiedzialnej pracy.
JUBILEUSZOWE BIEGANIE

XX Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka, to nowy prognostyk na
przyszłe lata. Właśnie od tego biegu zaczęła się zwyżkowa tendencja w ilości startujących.
Zapewne duży wpływ na taką sytuację ma lepsza świadomość społeczności o wartości ruchu i
jego pozytywnych aspektach.
Impreza odbyła się 17 września. W 13 biegach z podziałem na kategorie wiekowe
uczestniczyło 353 zawodników i zawodniczek. Najmłodsi mieli do pokonania 400m., a najstarsi
3.600m. Trasy biegów przebiegały ulicami A. Zina, Parkową oraz alejkami parku. Najlepsze
szóstki w kat. szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych były nagradzane
medalami, a pierwsza trójka dodatkowo otrzymała nagrody rzeczowe w postaci piłek nożnych i
plecaków. Natomiast kat. open kobiet i mężczyzn oraz najlepsze szkoły w klasyfikacji łącznej
otrzymały pamiątkowe medale oraz puchary z rąk Burmistrza Miasta – Jerzego Siraka oraz
Dyrektora OSiR.
Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego oraz Romanowi Sacharczukowi,
Edwardowi Ponieckiemu i Sergiuszowi Juziuczukowi za pomoc w organizacji zawodów. Słowa
pochwały należą się również funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za
wzorową pomoc w zabezpieczeniu trasy oraz Starostwu Powiatowemu za ufundowanie medali.

Okres jesienno – zimowy,to czas, w którym dni są coraz krótsze a droga powrotna do
domu ze szkoły jak i z treningów jest bardziej niebezpieczna. W celu zapewnienia bezpiecznej
drogi do domu dla najmłodszych piłkarzy zorganizowaliśmy 4 października edukacyjny turniej
Bądź bezpieczny na drodze.
Zawody pomimo chłodnej aury odbyły się na głównym boisku Ośrodka Sportu i
Rekreacji. W turnieju brało udział 5 zespołów - 37 Orlików OSiR Puszcza Hajnówka. Meczom
towarzyszyły ogromne emocje, radość ze strzelonych bramek, smutek z powodu straconych
ale przede wszystkim widać było dobrą zabawę. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali odblaski
od Pana Sergiusza Lewczuka – przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej PZU, za co bardzo
dziękujemy
SKŁADY DRUŻYN
Polska: Jakub Lewczuk, Mateusz Artemiuk, Szymon Jabłoński, Bartosz Ostapczuk, Piotr
Gierasimiuk, Kacper Bedkowski, Kacper Staniszewski, Bartosz Kruczkowski
Jagiellonia: Paweł Gierasimiuk, Tomasz Wawrzeniuk, Jakub Zdankiewicz, Kamil Moszczyński,
Mateusz Pawłowski, Bartosz Birycki, Radosław Sobociński, Stanisław Dwiliński
FC Hajnówka: Szymon Ważny, Hubert Sacharczuk, Iwo Rynkowski, Patryk Niczyporuk, Piotr
Romańczuk, Mateusz Birycki, Maksymilian Czeremczuk
Leviatan: Filip Danilewski, Oskar Tellos, Damian Jurczuk, Jakub Kruczkowski, Bartosz Jerzyk,
Wojciech Goławski, Paweł Golonko
Barcelona: Aleksander Janiel, Jan Kaczoch, Adrian Rogacki, Damian Kruczkowski, Franciszek
Filinowicz, Mikołaj Romański, Marcin Czyż
TABELA
LP

Nazwa Drużyny

Punkty

Bramki

1

Jagiellonia

8

10:5

2

FC Hajnówka

8

6:4

3

Polska

7

6:5

4

Barcelona

3

6:11

5

Leviatan

1

4:7

NAJLEPSI STRZELCY
4 Bramki: Kamil Moszczyński, Stanisław Dwiliński, Mateusz Artemiuk, Filip Danilewski
2 Bramki: Jan Kaczoch, Adrian Rogacki, Piotr Romańczuk
1 Bramka: Szymon Ważny, Patryk Niczyporuk, Bartosz Birycki, Damian Kruczkowski,
Franciszek Filinowicz, Iwo Rynkowski, Jakub Lewczuk, Piotr Gierasimiuk

Od wielu lat w naszym mieście organizujemy liczne imprezy promujące zdrowy tryb
życia. Z roku na rok Hajnówka coraz bardziej kojarzy się z bieganiem. W maju odbył się znany
w całej Polsce, jeden z najpopularniejszych biegów – Półmaraton Hajnowski, w sierpniu Bieg
Rodzinny, we wrześniu Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka. Sezon kończy VII
Hajnowska Dwunastka – wyjątkowy bieg przez Puszczę. Impreza odbyła się 1 października
na terenie Nadleśnictwa Hajnówka.
Uroczystego otwarcia biegu dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Grzegorz Bielecki i Naczelnik Wydziału RDLP w
Białymstoku Krzysztof Oniszczuk.

Wysoki poziom dotychczasowych edycji biegu przyczynił się do popularyzacji biegania, a
także

spowodował

duże

zainteresowanie

biegaczy

naszym

regionem.

Sprawnie

przeprowadzona organizacja biegów w najstarszym kompleksie leśnym naszego kraju, bo takim
niewątpliwie jest Puszcza Białowieska, zaowocowała w tym roku rekordową liczbą 243
zawodników (w zeszłym roku bieg ukończyło 148 osób), w tym 71 kobiet. Padł nie tylko rekord
pod względem ilości uczestników, ale także rekord trasy – Damian Roszko 12 kilometrów
pokonał w 38 minut i 39 sekund i poprawił swój wynik z 2013 roku niemal o 3 minuty! Wśród
pań triumfowała Ania Gosk z Białegostoku, z czasem 0:45:25. W porównaniu do roku ubiegłego
frekwencja zawodników biorących udział w biegu wzrosła o 65%.
Pamiętaliśmy także o najmłodszych. Tradycyjnie, zaraz po starcie głównym, odbył się
„bieg za żubrem”. Każde dziecko otrzymało medal, owoce oraz mogło zrobić pamiątkowe
zdjęcie z królem Puszczy Białowieskiej.
Hajnowski Dom Kultury reprezentowany przez tańczącą i śpiewającą młodzież umilił
uczestnikom czas oczekiwania na dekorację. Tradycyjnie dodatkową atrakcją był przygotowany
przez Nadleśnictwo Hajnówka kiermasz rzemiosła, na którym można było nabyć pamiątki
regionalne.
Zawodnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali imienne, pamiątkowe medale, wykonane z
rogu jelenia. Najlepsi w poszczególnych kategoriach (za miejsca I-III) zostali uhonorowani
pamiątkowymi, drewnianymi statuetkami. Natomiast puchary za miejsca I-IV powędrowały do
zwycięzców w kategorii open kobiet i mężczyzn.
Marcinki – ciasto z Hajnówki, wprowadzone na Listę Produktów Tradycyjnych, były
nagrodami w kategorii drużynowej. Po biegu wszyscy chętni zawodnicy zostali przewiezieni
autobusami ZKM w Hajnówce do Parku Wodnego, aby skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej
kąpieli.
Po dekoracji wszyscy zawodnicy z rodzinami zostali zaproszeni na poczęstunek. Oprócz
bigosu i kiełbaski z ogniska, można było spróbować pieczonego dzika. Rozmowy i
biesiadowanie umilił występ zespołu Metrum. Nie zabrakło też chętnych do tańca.

Po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/17 przeniesiono rozgrywki w piłkę nożną z sali na
boiska orlików. Zapewne wzięto pod uwagę fakt, że prawie w każda gmina posiada taki
kompleks.
Na nowych zasadach gimnazjada w piłce nożnej odbyła się 4 października na dwóch
hajnowskich orlikach przy ZS 1 i LO 1 w Hajnówce. Zawody rozegrano systemem „każdy z
każdym” na etapie grupowym. Następnie wicemistrzowie rywalizowali o miejsce trzecie, a
zwycięzcy grup o miejsce pierwsze.
Ogółem rozegrano 18 spotkań. Mecze sędziowali: Marek Hanula i Tomasz Dobosz.
Organizator Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji składa serdeczne podziękowanie Starostwu Powiatowemu za sfinalizowanie
organizacji zawodów oraz Urzędowi Miasta za ufundowanie pamiątkowych pucharów.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA SZKÓŁ
I miejsce – PG 1 HAJNÓWKA – awans do półfinałów Grupy Południowej
(skład drużyny: Filip Bański, Ryszard Chilimoniuk, Dominik Durzyński, Miłosz Łapicz, Adrian
Łysakowski, Filip Maciuka, Krzysztof Masajło, Bartek Olszewski, Andrzej Parfieniuk. Opiekun –
Andrzej Ludwiczak).
II miejsce – PG 2 HAJNÓWKA

(skład drużyny: Bartosz Andrzeju, Bartosz Bortniczuk, Jakub Bowtruczuk, Piotr Daniszewski,
Michał Gagan, Maciej Ignatowicz, Rafal Kulesza, Marcin Ostapkowicz, Jakub Wasilluk, Patryk
Wasyluk. Opiekun – Andrzej Grygoruk.)
III miejsce – PG NAREW
(skład drużyny: Jakub Andrzejczyk, Patryk Chodakowski, Paweł Jakubiuk, Daniel Łukaszuk,
Daniel Mińko, Krystian Poskrobko, Łukasz Zankiewicz, Maciej Żakiewicz, Jakub Wawrzeniuk.
Opiekun – Jerzy Kopiejczyk).
IV - IX miejsce (PG 4 HAJNÓWKA, PG 3 HAJNÓWKA, PG CZEREMCHA, PG DUBICZE C.,
PG NAREWKA, PG DUBINY)

Zainteresowanie uprawianiem piłki nożnej utrzymuje się w naszym powiecie na wysokim
poziomie. Jednak osiągane wyniki są nie satysfakcjonujące w szczególności na poziomie
reprezentacji szkolnych. Tutaj już od kilku lat nie możemy awansować do finałów wojewódzkich.
W Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w mini piłce nożnej, które odbyły się w 28
października wzięło udział 8 drużyn. W pierwszej fazie rozegrano eliminacje grupowe
systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach „orlika” przy I LO i ZS 1. W walce o trzecie
miejsce wicemistrzowie grupy „A” SP Narewka, pokonała drugi zespół z grupy „B” SP 6

Hajnówkę 3:1. Natomiast zwycięzcy swoich grup stoczyli zacięty bój o miejsce pierwsze i awans
do dalszego etapu rozgrywek. Skuteczniejsi byli zawodnicy z SP 2 Hajnówka i to oni wygrali
cały turniej.Końcowa klasyfikacja szkół
I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w HAJNÓWCE
(Skład drużyny: Damian Butrymowicz, Brajan Fibik, Andrzej Gawryluk, Jakub Karpiuk, Filip
Mazur, Michał Mordań, Piotr Pawluczuk, Krystian Szymczak, Rafał Wakuluk, Arkadiusz
Wołodko, Trener – Marcin Sawczyński).
II miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA w DUBICZACH CERKIEWNYCH
(Skład drużyny: Arkadiusz Buryło, Daniel Chumaczenko, Roman Chumaczenko, Piotr Chursa,
Jan Czmiel, Adam Dmitruk, Bartek Iwaniuk, Łukasz Pietroczuk, Michał Simoniuk, Artur
Wiśniewski, Trener – Włodzimierz Misiejuk).
III miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA w NAREWCE
(Skład drużyny:Łukasz Ancutko, Dawid Charkiewicz, Aleksander Czerniecki, Jakub Hawieńczyk,
Igor Jastrzębski, Łukasz Klimiuk, Jakub Kołecki, Krzysztof Kołecki, Tomasz Pańkowski, Trener –
Mirosław Krasnopolski).
IV-VIII miejsce
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 w HAJNÓWCE
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 w HAJNÓWCE
SZKOŁA PODSTAWOWA w NARWI
SZKOŁA PODSTAWOWA w CZEREMSZE
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w HAJNÓWCE

19 października po raz kolejny skorzystaliśmy z uprzejmości Nadleśnictwa Hajnówka
organizując Drużynowe Biegi Przełajowe. Jesienna pogoda ze wspaniałymi trasami
wyścielonymi kolorowymi liśćmi, zachęcała do biegania Dodatkową motywacją był również
medal, który otrzymali zawodnicy zajmujący miejsca od pierwszego do szóstego.
W dwunastu biegach wzięło udział 321 uczniów

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

powiatu hajnowskiego.
Awans do Półfinałów Wojewódzkich w kat. SP dziewcząt
Klasyfikacja drużynowa z trzech biegów: I – SP 6 Hajnówka, II – SP Czyże
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2006
I –Kondraciuk Marta (SP Narew) – awans indywidualny
II – Prokopiuk Krystyna (SP Czyże)
III – Romaniuk Natalia (SP 6 Hajnówka)
IV – Sadowska Weroniika (SP 6 Hajnówka)
V – Fabiańska Julia (SP Dubiny) – awans indywidualny
VI – Charkiewicz Oliwia (SP Narewka) – awans indywidualny
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2005
I – Szpakowicz Angelika (SP Białowieża) – awans indywidualny
II – Noskowicz Maja (SP Kleszczele) – awans indywidualny
III – Misiuk Aleksandra (SP Kleszczele) – awans indywidualny
IV – Zielińska Alekssandra (SP Narewka) – awans indywidualny
V – Kuptel Maja (SP Narewka) – awans indywidualny
VI – Bołtromiuk Patrycja (SP Czyże) – awans indywidualny
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2004
I – Suchodola Ola (SP 2 Hajnówka) – awans indywidualny
II – Kozar Roksana (SP 2 Hajnówka) – awans indywidualny
III – Kurhaniewicz Amelia (SP 3 Hajnówka) – awans indywidualny
IV – Pafieniuk Anna (SP Nowokornino) – awans indywidualny
V – Szymańczuk Julia (SP Kleszczle) – awans indywidualny
VI – Nikiciuk Weronika (SP Hajnówka) – awans indywidualny
Awans do Półfinałów Wojewódzkich w kat. SP chłopców
Klasyfikacja drużynowa z trzech biegów: I - SP 6 Hajnówka, II – SP Narewka
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2006
I – Białożyc Konrad (SP Kleszczele) – awans indywidualny
II – Kołecki Krzysztof (SP Narewka)
III – Niepogoda Wojciech (SP Dubiny) – awans indywidualny
IV – Moszczyński Kamil (SP 5 Hajnówka) – awans indywidualny
V – Romańczuk Piotr (SP 6 Hajnówka)
VI – Pawlowski Mateusz (SP 6 Hajnówka)

Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2005
I – Lange Karol (SP Kleszczele) – awans indywidualny
II – Owłasiuk Norbert (SP Narew) – awans indywidualny
III – Pawluczuk Aleks (SP 2 Hajnówka) – awans indywidualny
IV – Zabrocki Damian (SP Czyże) – awans indywidualny
V – Jakoniuk Igor (SP Czyże) – awans indywidualny
VI – Staniszewski Kacper (SP 3 Hajnówka) – awans indywidualny
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2004
I – Jastrzębski Igor (SP Narewka)
II – Klimiuk Łukasz (SP Narewka)
III – Tokajuk Antoni (SP 6 Hajnówka)
IV – Chumaczenko Roman (SP Dubicze C.) – awans indywidualny
V – Kowszuk Adrian (SP Kleszczele) – awans indywidualny
VI – Szymczak Krystian (SP 2 Hajnówka) – awans indywidualny
Awans do Półfinałów Wojewódzkich w kat. PG dziewcząt
Klasyfikacja drużynowa z trzech biegów: I – PG 2 Hajnówka (II – PG 3 H-ka, III – PG Narewka)
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2003
I – Karpiuk Małgorzata (PG 2 Hajnówka)
II – Osipczuk Aleksandra (PG 3 Hajnówka)
III – Krasnopolska Weronika (SP Narewka)
IV – Szpakowicz Oliwia (SP Białowieża) – awans indywidualny
V – Rybicka Marta (SP Kleszczele) – awans indywidualny
VI – Urynowicz Katarzyna (PG 3 Hajnówka)
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2002
I – Niepogoda Gabriela (PG Dubiny) – awans indywidualny
II – Roszczenko Gabriela (PG Kleszczele) – awans indywidualny
III – Boltromiuk Maria (PG Czyże) – awans indywidualny
IV – Lasota Julia (PG Narewka)
V – Wesołowska Karolina (PG Dubicze C.) – awans indywidualny
VI – Lemberg Sandra (PG 2 Hajnówka)
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2001
I – Świć Aleksandra (PG Białowieża) – awans indywidualny
II – Zinczuk Julia (PG 3 Hajnówka)
III – Nikołajuk Sylwia (PG Czyże) – awans indywidualny
IV – Michałowska Monika (PG Dubicze C.) – awans indywidualny
V – Karbowska Gabriela (PG 2 Hajnówka)
VI – Szyło Małgorzata (PG Czyże) – awans indywidualny

Awans do Półfinałów Wojewódzkich w kat. PG chłopców
Klasyfikacja drużynowa z trzech biegów: I – PG 2 Hajnówka, II – PG 3 Hajnówka, III – PG
Narewka
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2003
I – Milcz Jerzy (PG 3 Hajnówka)
II – Biedrycki Łukasz (PG Narewka)
III – Kardasz Jakub, Piotr (PG Narewka)
IV – Mering Paweł (PG Narewka)
V – Ostapkowicz Marcin (PG 2 Hajnówka)
VI – Michałowski Mateusz (PG 2 Hajnówka)
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2002
I – Golonko Janusz (PG Narew)
II – Panasiuk Krystian (PG Dubicze C.)
III – Wawrzeniuk Jakub (PG Narew)
IV – Borowski Jakub (PG 3 Hajnówka)
V – Chilimoniuk Piotr (PG Czyże)
VI – Łomaszkiewicz Jakub (PG Narewka)
Klasyfikacja indywidualna z dodatkowymi awansami – rocz.2001
I – Zankiewicz Łukasz (PG Narew)
II – Romańczuk Marek (PG DNJB Hajnówka)
III – Sawko Bartosz (PG DNJB Hajnówka)
IV – Kilp Karl (PG 2 Hajnówka)
V – Jakubiuk Paweł (PG Narew)
VI – Sieńczuk Paweł (PG Białowieża)
5 listopada zorganizowaliśmy Jesienny Rajd Kończący Sezon Rowerowy. Niska
temperatura nie odstraszyła miłośników jednośladów.
Po godzinie 10 z placu SP nr 3 w Hajnówce wyruszyliśmy na trasę, która prowadziła
prawie w 100% leśnymi drogami. Jesień w lesie jest piękna szczególnie w naszym klimacie.
Można się pozachwycać kolorami otoczenia. Po ostatnich obfitych opadach niektóre ścieżki
były trudne do pokonania. Trzeba było trochę napocić się, żeby przejechać a nie prowadzić
rower. Imprezę zorganizowaliśmy więc z myślą o duszy i ciele.
Z Hajnówki przejechaliśmy niebieskim szlakiem do Sacharewa. Przy Rezerwacie Głęboki
Kąt skręciliśmy na Drogę Szadzką, Trybę Ostrowskiego i Drogę Graniczną do Czerlonki.
Następnie Trybą Zwierzyniecką, Trybą Jagiellońską, Trybą Sinicką do Rezerwatu Pokazowego
Zwierząt. Przy drodze Narewkowskiej na „Maciejówce” zatrzymaliśmy się na dłuższy
odpoczynek. W leśnej scenerii i dobrym towarzystwie przyjemnie było wypić świetną kawę oraz
posmakować domowych wypieków.

Po „naładowaniu akumulatorów” Trybą Wilczą wzdłuż Łutowni, Drogą Pojedynacką i
czerwonym szlakiem dotarliśmy do Rezerwatu Szczekotowo. Obejrzeliśmy największe skupisko
kurhanów na terenie Puszczy Białowieskiej. Nad Łutownią na skraju lasu rozpaliliśmy ognisko.
Powspominaliśmy poprzednie rajdy szczególnie trzydniowe do Kamieńca i Tykocina. Po
zachodzie słońca wyruszyliśmy do Hajnówki przez Postołowo i Lipiny. Tego dnia pokonaliśmy
ponad 50 kilometrów.

Już od pięciu lat wraz z Parkiem Wodnym organizujemy zawody pływackie dla
najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W sobotę, 22 października, w V Dziecięcych
Mistrzostwach Hajnówki w Pływaniu, zmierzyło się ze sobą 61 zawodników ze szkół
podstawowych i przedszkoli powiatu hajnowskiego. Chęć rywalizacji, pasja do pływania czy po
prostu dobra zabawa. Nie zależnie jaki był powód udziału w zawodach, wszystkie dzieci z
ogromną radością stawały na starcie.
Zawody rozpoczęła uroczysta defilada sędziów i uczestników wraz z trenerami. Pełniący
rolę kierownika zawodów Janusz Ludwiczak, powitał przybyłych zawodników, trenerów,
nauczycieli WF i rodziców. Uroczystej ceremonii otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Miasta
Pan Jerzy Sirak. Życzył wszystkim udanych startów i dobrej zabawy.

Po uroczystym otwarciu zawodów nastąpiła prezentacja startu, którą zademonstrowała
Gabrysia Kierdelewicz. Następnie dzieci rozpoczęły zmagania na wyznaczonych dystansach w
poszczególnych kategoriach wiekowych począwszy od klas IV (rocznik 2006) a skończywszy na
klasach I i młodszych (rocznik 2009 i młodsi). Wszystkich uczestników kl. II-IV czekała
rywalizacja na dystansach 50m natomiast najmłodsi zawodnicy płynęli 25 metrów.
W zawodach wśród chłopców prym wiedli Marcin Worończuk, Tymek Myszkiewicz, Filip
Barduszko, Mikołaj Skiepko i Konrad Muszkatel. Najlepsze spośród dziewcząt – Ada
Żukowicka, Zuzanna Nazaruk, Gabrysia Ackiewicz, Marta Kolada, Dominika Niesteruk i
Gabriela Kierdelewicz.
Za zdobycie miejsc I-III dzieci otrzymały pamiątkowe medale. Małych pływaków wspierali
licznie przybyli kibice, rodzice, dziadkowie, którzy zmagania swoich pociech obserwowali z
trybun. Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy za udział w imprezie.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11
listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej
dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę
Niemiec. Ten dzień miał również szczególne znaczenie dla 80 pingpongistów, którzy
uczestniczyli w 98 rocznicę odzyskania niepodległości w VIII edycji Turnieju Tenisa
Stołowego im. Jarosława Leszczyńskiego.
Po uroczystym otwarciu zawodów przez Dyrektora Mirosława Awksentiuka i wysłuchaniu
hymnu Polski, przystąpiono do rywalizacji na hali Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce.
Rozgrywki przeprowadzono w dwóch kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej, seniorskiej i oldboja.

Za miejsca I-IV zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale, które wręczali:
wiceburmistrz Miasta Hajnówka Andrzej Skiepko, dyrektor OSiR Mirosław Awksentiuk oraz
przedstawiciele miast Cezary Falkowski (Bielsk Podlaski), Janusz Lipiński (Czeremcha) i
Edward Poniecki (Hajnówka). Wyróżniono również pucharem najstarszego zawodnika –
Edwarda Ponieckiego z Hajnówki – 79 lat.
Składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji ZS nr 1 w Hajnówce za bezpłatne
udostępnienie sali gimnastycznej i stołów pingpongowych oraz zawodnikom za pomoc w
sędziowaniu zawodów.
Po zakończonym turnieju najstarsze kategorie zawodników wraz z panią Leszczyńską,
udały się na grób Jarka, gdzie zapalono znicze, złożono pamiątkowy medal oraz zmówiono
modlitwę z księdzem Markiem Jurczukiem.
SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy – kl.IV młodsi (rocznik 2006 i mł.)
I miejsce – Michał Jurczuk (SP 14 Białystok)
II miejsce – Grzegorz Tereszkiewicz (SP 26 Białystok)
III miejsce – Jakub Rakowski (SP Czeremcha)
SZKOŁY PODSTAWOWE – Dziewczęta – kl.VI – V (rocznik 2004 – 2005)
I miejsce – Katarzyna Ziniewicz (SP Czeremcha)
II miejsce – Aleksandra Jurczuk (SP 3 Hajnówka)
III miejsce – Paulina Dmitruk (SP 3 Hajnówka)
IV miejsce – Natalia Sienkiewicz (SP 3 Hajnówka)
V miejsce – Amelia Kurhaniewicz (SP 3 Hajnówka)
SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy – kl.VI – V (rocznik 2004 – 2005)
I miejsce – Michał Jurczuk (SP 14 Białystok)
II miejsce – Marcin Siekierko (SP Siemiatycze)
III miejsce – Michał Ginszt (SP Dubiny)
IV miejsce – Grzegorz Tereszkiewicz (SP 26 Białystok)
V miejsce – Igor Jastrzębski (SP Siemiatycze)
VI miejsce – Damian Niesterczuk (SP Dubiny)
VII-VIII miejsce – Łukasz Ancutko (SP Narewka); Grzegorz Golonko (SP 3 Hajnówka)
IX-X miejsce – Piotr Andrzejewski (SP 3 Hajnówka); Krzysztof Omelianiuk (SP 3 H-ka)
SZKOŁY GIMNAZJALNE – Dziewczęta – kl.I - III (rocznik 2001 – 2003)
I miejsce – Paulina Paczuska (PG Czeremcha)
II miejsce – Katarzyna Ziniewicz (SP Czeremcha)
III miejsce – Monika Tereszkiewicz (PG 16 Białystok)
IV miejsce – Daria Górska (PG Dubiny)
V miejsce – Aleksandra Jakubowska (PG Dubiny)
SZKOŁY GIMNAZJALNE – Chłopcy – kl.I - III (rocznik 2001 – 2003)

I miejsce – Kacper Norwa (PG Patków)
II miejsce – Emil Knapiuk (PG Patków)
III miejsce – Jakub Iwaniuk (SP Augustowo)
IV miejsce – Michał Ginszt (SP Dubiny)
V-VI miejsce – Jakub Łomaszkiewicz (PG Narewka); Marcin Siekierko (SP Siemiatycze)
VII-VIII miejsce – Marceli Maderski (PG Patków); Adrian Siekierko (PG Siemiatycze)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Dziewczęta – kl.I - III (rocznik 1998 – 2000)
I miejsce – Wiktoria Sośniuk (IV LO Białystok)
II miejsce – Paulina Paczuska (PG Czeremcha)
III miejsce – Sylwia Turkiewicz (TL Białowieża)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Chłopcy – kl.I - III (rocznik 1998 – 2000)
I miejsce – Kacper Norwa (PG Patków)
II miejsce – Emil Knapiuk (PG Patków)
III miejsce – Paweł Łukianiuk(ZSE Białystok)
IV miejsce – Damian Ancutko (LO SM Białystok)
V-VI miejsce – Wiesław Borkowski (ZSZ Hajnówka); Dawid German (LO 9 Białystok)
VII-VIII miejsce – Aleksander Ostrowierch (LO DNJB H-ka); Maciej Marczuk (ZSZ H-ka)
IX-XI miejsce - Eryk Tyczyno (TL Białowieża); Krystian Makac (LO 1 H-ka); Tomasz Selwesiuk
(ZSZ H-ka)
SENIORKI
I miejsce – Hanna Sośniuk (Czeremcha)
II miejsce – Wiktoria Sośniuk (Czeremcha)
III miejsce – Beata Struk (ZSZ Hajnówka)
IV miejsce – Agnieszka Prokopiuk (Dubicze C.)
SENIORZY – rocznik 1997 - 1975
I miejsce – Marcin Romanowski (Bielsk Podlaski)
II miejsce – Artur Górski (Bielsk Podlaski)
III miejsce – Jarosław Szermuszyn (Białystok)
IV miejsce – Adrian Kozaczuk (Hajnówka)
V-VI miejsce – Karol Charytonow (Hajnówka); Tomasz Moczulski (Perlejewo)
VII-VIII miejsce – Marcin Kojło (Dubiny); Daniel Sawicki (Siemiatycze)
IX-XII miejsce – Adam Borowik (Hajnówka); Wojciech Orzechowski (Hajnówka); Dawid Moroz
(Dubiny); Marek Charytoniuk (Hajnówka)
XIII-XVI miejsce – Przemysław Pawluczuk (Czeremcha); Łukasz Siekan (Dubiny); Rafał
Parafiniuk (Siemiatycze); Jacek Starosielnik (Dubicze C.)
Oldboje – rocznik 1974 i starsi
I miejsce –Adam Stepaniuk (Czeremcha)
II miejsce – Janusz Ludwiczak (Hajnówka)

III miejsce – Andrzej Makulski (Czeremcha)
IV miejsce – Jerzy Mieczyński (Hajnówka)
V-VI miejsce – Janusz Lipiński (Czeremcha); Andrzej Siekierko (Siemiatycze)
VII-VIII miejsce – Stefan Chirko (Hajnówka); Cezary Falkowski (Bielsk Podlaski)
IX-XII miejsce

- Dariusz Hajduczenia (Hajnówka); Sylwester Norwa (Patków); Andrzej Kryczka

(Siemiatycze); Wiktor Tetiurka (Michałowo)
XIII-XVI miejsce – Bogdan Rakowski (Czeremcha); Jerzy German (Hajnówka); Edward Poniecki
(Hajnówka); Jerzy Miszczuk (Hajnówka)
XVII-XIX miejsce – Eugeniusz Ostapczuk (Narewka); Mirosław Dziewiński (Siemiatycze);
Ryszard Kowalski (Czeremcha)

Na finiszu roku 2016 warto pokusić się o podsumowanie występów naszych
młodzieżowych drużyn piłkarskich
Szykując się do nowego sezonu w okresie wakacji hajnowskie drużyny nie zaprzestały
zajęć treningowych. Duże zainteresowanie piłką nożna wśród dzieci i młodzieży oraz wysoka
frekwencja na zajęciach zaowocowała zgłoszeniem 5 zespołów piłkarskich do rozgrywek o
mistrzostwo województwa podlaskiego oraz utworzenie nowej grupy piłkarskiej skrzatów
(rocznik 2009 i młodsi).
Występy w rundzie jesiennej

potwierdziły, że

mamy prawdziwe talenty. Wielu

uczestników zajęć potrafiło pogodzić naukę z uprawianiem sportu, co automatycznie przełożyło
się na osiągane wyniki. Na uwagę zasługuje postawa juniorów młodszych oraz trampkarzy,
którzy w swoich licznych i mocnych grupach zajęli wysokie miejsca, ocierając się o awans do
grup mistrzowskich. Od poziomu sportowego starszych kolegów nie odbiegała drużyna orlików
OSiR Puszcza Hajnówka, która awansowała do półfinałów mistrzostw wojewódzkich i ma
szansę na awans do finału.

JUNIORZY MŁODSI – rocznik 2000/2001- TRENER: ANDRZEJ GRYGORUK

Zespół juniorów młodszych w rozgrywkach spisał się bardzo dobrze i na koniec rundy jesiennej
zajął 2 miejsce

mając tyle samo punktów co Pionier Brańsk. O wyniku zadecydował

bezpośredni mecz pomiędzy drużynami, z którego wyszedł zwycięsko Pionier. Zespół
trenowany przez Andrzeja Grygoruka prezentował futbol widowiskowy i bardzo ofensywny.
Rywale musieli wyjmować 41 razy piłkę z siatki. Siłą naszego zespołu był wyrównany skład .
Liczymy na dalszy rozwój zawodników i mamy nadzieję, że niedługo dołączą do drużyny
seniorów Puszcza Hajnówka, gdzie w gronie starszych kolegów będą dalej rozwijać swoje
umiejętności.
Tabela końcowa II Ligi Wojewódzkiej grupy 2:
M-ce

1

Nazwa Drużyny
Pionier Brańsk
awans

Mecze

Wygrana Remis Porażka Bramki

Punkty

9

8

0

1

29:13

24

2

OSiR Hajnówka

9

8

0

1

41:14

24

3

AP Talent II Białystok

9

7

0

2

44:8

21

4

Bocian Boćki

9

6

0

3

28:16

18

5

KS Wasilków

9

5

0

4

28:23

15

6

Rudnia Zabłudów

9

4

0

5

20:28

12

7

Piast Białystok

9

3

0

6

11:25

9

8

Sparta 1951 Szepietowo

9

2

1

6

11:36

7

9

Ruch Wysokie Maz.

9

1

1

7

13:36

4

10

Pogoń Łapy

9

0

0

9

7:33

0

Skład Juniorów Młodszych w rundzie jesiennej: Kamil Kośko, Rafał Krysiuk, Maciej
Malewicz, Mateusz Wasiluk, Karol Rogoziński, Bartosz Olszewski, Patryk Olszewski, Tomasz
Bugwin, Filip Bański, Maciej Sawicki, Andrzej Parfieniuk, Adam Witkowski, Jakub Bowtruczuk,
Gabriel

Artemiuk,

Sebastian

Kiendyś,

Oskar

Charytoniuk,

Michał

Kostecki,

Łukasz

Niewiadomski, Adam Solipiwko, Michał Grygoruk.
TRAMPKARZE – rocznik 2002/2003 – TRENER MAREK HANULA

Trampkarze OSiR Hajnówka w rundzie jesiennej zajmując 4 miejsce w tabeli wykonali plan
minimum.Przegrana rywalizacja z drużynami, które należą do najlepszych ekip w województwie
nie przynosi ujmy, ale musi dać impuls do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Liczna kadra
drużyny i dobra atmosfera w zespole pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.

Tabela końcowa Trampkarzy grupy 3:
M-ce
1
2
3

Nazwa drużyny
BSP Jagiellonia Białystok
awans
MOSP Białystok
awans
AP Talent III Białystok
awans

Mecze Wygrana Remis

Porażka

Bramki

Punkty

10

9

1

0

57:6

28

10

9

1

0

52:9

28

10

8

0

2

46:7

24

4

OSiR Hajnówka

10

6

0

4

17:27

18

5

Narew Choroszcz

10

6

0

4

29:27

18

6

Urząd Miejski Krynki

10

5

0

5

29:22

15

7

Gryfik Gródek

10

5

0

5

27:22

15

8

Włókniarz Białystok

10

3

0

7

17:50

9

9

Czarni Czarna Biał.

10

1

1

8

12:46

4

10

KS Michałowo

10

1

1

8

12:60

4

11

KS Wasilków

10

0

0

10

4:26

0

Skład Trampkarzy w rundzie jesiennej: Krzysztof Masajło, Krzysztof Pieczarka, Igor Wappa,
Michał Gagan, Gabriel Litwinowicz, Paweł Sieńczuk, Krystian Dutkowski, Jakub Borowski,
Mariusz Filipiuk, Mateusz Filipiuk, Maciej Ignatowicz, Piotr Wojciuk, Dominik Durzyński,
Dominik Topolski, Marcel Tomaszuk, Julian Ostapczuk, Daniel Chodakowski, Daniel Kozaczuk,
Marcin Ostapkowicz, Filip Kot, Jakub Mikołajczuk, Gabriel Bartosz Chilimoniuk, Stanisław
Artemiuk, Piotr Daniszewski,

MŁODZIKI – rocznik 2004 i młodsi – TRENER MARCIN SAWCZYŃSKI

Większe boisko, nowe reguły gry sprawiły, że drużyna młodzików pomimo bardzo
zaciętych i wyrównanych spotkań, schodziła z boiska pokonana. Miejmy nadzieję, że na wiosnę
młodzi piłkarze bardziej uwierzą w siebie i częściej zaskakiwać nas będą pozytywnymi
wynikami. Na usprawiedliwienie zasługuje fakt, że większość zawodników jest z młodszego
rocznika (2005) a nawet (2006).
Tabela końcowa Młodzików grupy 3:
M-ce
1
2

Nazwa Drużyny
MOSiR Bielsk Podlaski
awans
Orzeł Siemiatycze
awans

Mecze

Wygrana

Remis

Porażka

Bramki

Punkty

7

7

0

0

40:3

21

7

6

0

1

43:2

18

3

Iskra Perlejewo

7

4

0

3

12:17

12

4

Rudnia Zabłudów

7

4

0

3

15:18

12

5

MKS Mielnik

7

3

1

3

11:11

10

6

Kolejarz Czeremcha

7

2

0

5

8:24

6

7

LZS Narewka

7

1

1

5

10:23

4

8

OSiR Hajnówka

7

0

0

7

6:47

0

Skład Młodzików rocznik 2004 i młodsi w rundzie jesiennej: Dawid Bugwin, Łukasz Sac,
Mariusz Dobosz, Damian Butrymowicz, Jakub Krywoszej, Jakub Karpiuk, Aleksandra
Ostaszewska, Rafał Wakuluk, Krystian Szymczak, Aleksander Pawluczuk, Adrian Rogacki,
Mateusz Artemiuk, Andrzej Gawryluk, Bartosz Sadowski, Sebastian Siekan, Adrian Gabiec,
Olivier Osipiuk, Łukasz Jurczuk, Antoni Tokajuk, Dominik Plewa, Michał Morda.
ORLIKI OSiR PUSZCZA HAJNÓWKA – rocznik 2006 i młodsi – TRENERZY: ADAM LANGA,
TOMASZ DOBOSZ, MAREK HANULA

W sezonie 2016/2017 do rywalizacji w Orlikach przystąpiły dwie drużyny. Był to efekt
połączenia ze sobą zespołów OSiR Hajnówka i KS Puszcza Hajnówka. W tej kategorii
wiekowej. dzięki zmianie, 39 piłkarzy mogło uczestniczyć w 4 turniejach i sprawdzać swoje
umiejętności

na tle drużyn z Bielska Podlaskiego. Z dwóch naszych zespołów awans do

półfinału rozgrywek uzyskała tylko pierwsza drużyna OSiR Puszcza Hajnówka, natomiast druga
zagra w rozgrywkach regionalnych. Dzięki dużemu zaangażowaniu zawodników na zajęciach,
trenerzy liczą na dalsze dobre wyniki w wiosennych turniejach.
Tabela końcowa Orlików grupy 11:
M-ce
1

Nazwa Drużyny
Brylant Bielsk Podlaski
awans

Mecze

Wygrana

Remis

Porażka

12

9

2

1

Bramki Punkty
34:6

29

2
3
4

Brylant II Bielsk Podlaski
awans
OSiR Puszcza
Hajnówka - awans
OSiR II Puszcza
Hajnówka

12

7

1

4

20:11

22

12

5

1

6

22:21

16

12

1

0

11

7:45

3

Skład drużyny Orlików OSiR Puszcza Hajnówka w rundzie jesiennej: Mateusz Artemiuk,
Adrian Rogacki, Marcin Czyż, Piotr Gierasimiuk, Bartosz Jerzyk, Damian Jurczuk, Aleksander
Lewczuk, Kamil Moszczyński, Patryk Niczyporuk, Mateusz Pawłowski, Piotr Romańczuk,
Oliwier Wasyluk, Kacper Bedkowski, Bartosz Birycki, Wojciech Goławski, Aleksander Janiel,
Tomasz Wawrzeniuk, Iwo Rynkowski, Szymon Ważny, Filip Danilewski, Bartosz Ostapczuk,
Franciszek Filinowicz, Jakub Owreczuk, Paweł Golonko, Paweł Gierasimiuk, Szymon Jabłoński,
Oskar Tellos, Jakub Lewczuk, Kacper Kowalczuk, Jakub Zdankiewicz, Jakub Kruczkowski,
Bartosz Kruczkowski, Damian Kruczkowski, Stanisław Dwiliński, Mateusz Birycki, Bartosz
Burnecki, Maksymilian Czeremczuk, Mikołaj Romańczuk, Bartosz Korobczuk
SKRZATY – rocznik 2009 i młodsi – TRENER TOMASZ DOBOSZ
Z racji dużego zainteresowania piłką nożną utworzyliśmy najmłodszą grupę piłkarską pod
nazwą „Skrzaty.”. Zajęcia są prowadzone dopiero od 3 miesięcy a dobra atmosfera i super
zabawa panująca na zajęciach zachęca do intensywnego trenowania i rozwijania swojej pasji.

Skrzaty uczestniczące w zajęciach w Ośrodku Sportu i Rekreacji: Rafał Jurczuk, Wiktor
Kiryluk, Wiktoria Karpiuk, Tymoteusz Maksymiuk, Hubert Badowicz, Kamil Sacharczuk,
Wojciech Bielawski, Dawid Mozol, Jakub Pieczarka, Adam Borowicz, Adam Kaczoch,
Franciszek Sakowski, Przemysław Czepski, Nikodem Jakimiuk, Kamil Weremczuk, Mateusz
Lisicki, Michał Dragun, Bartosz Orczewski, Grzegorz Sajewicz

Życie piłkarskie w Ośrodku to nie tylko mecze ligowe, to także systematyczna codzienna
praca na treningach. Do tego należy doliczyć turnieje, sparingi. Pracownicy Dokonujemy wielu
starań, aby wychowankowie mieli jak najlepsze warunki do pogłębienia wiedzy o rzemiośle
piłkarskim Drużyny rozgrywając swoje mecze przy okazji zwiedzają wiele ciekawych miejsc,
między innymi: pałac Sapiehów w Różanie (Białoruś), zabytki Prużan (Białoruś), Muzeum
Wojska czy Muzeum Historyczne w Białymstoku.
Udana runda jesienna w gronie najlepszych drużyn województwa podlaskiego,
potwierdziła dobrą pracę, jaką wykonuje się w sekcji piłki nożnej. Wielu obserwatorów spotkań
wysoko oceniło piłkarskie umiejętności naszych wychowanków, a przede wszystkim ich
wzorowe sprawowanie w trakcje meczów i poza nimi co jest najlepszą reklamą naszego
ośrodka. Życzymy naszym piłkarzom aktywnego wypoczynku w trakcie przerwy świąteczno noworocznej, aby w następnej rundzie dalej potrafili odnosić sukcesy w szkole i na boisku.

3 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce odbył się X
Jubileuszowy Mikołajkowy Turniej Orlików w Piłce Nożnej o Puchar Firmy ANDREWPOL.
Dzięki wzorowej organizacji i wspaniałej oprawie turnieju, zaproszenia chętnie przyjmują znane
kluby z województwa podlaskiego.
W tegorocznej edycji turnieju wystartowało sześć zespołów (70 uczestników), które
rywalizowały w systemie „każdy z każdym”. Po bardzo zaciętych i widowiskowych meczach
pierwsze miejsce przypadło dla Orła Siemiatycze.
Młodzi aktorzy piłkarskich zmagań na boisku wykazali sie dużym zaangażowaniem i wolą
walki, co przełożyło sie na duże emocje zarówno u startujacych jak ich opiekunów. Pozytywny
występ w turnieju zanotowały dwie hajnowskie drużyny. Zabrakło trochę szczęścia w meczach z
Kamieńcem i Orłem Siemiatcze a miejsce w tabeli byłoby wyższe. Dekoracji w zastępstwie
Pana Andrzeja Pryczynicza dokonali rodzice hajnowskich piłkarzy. Poza pucharami i medalami
wszystkie zespoły otrzymały kosze słodyczy.
Oprócz nagród zespołowych wręczone zostały nagrody indywidualne.. Tytuł najlepszego
zawodnika turnieju uzyskał Damian Mielesza (Gryfik). Najlepszym bramkarzem został Oskar
Tellos (OSiR Puszcza II), a najcelniej strzelał Jan Ambroziak (Piast).

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce Drużyna

Punkty

Bramki

1.

Orzeł Siemiatycze

13

18:3

2.

Piast Białystok

12

14:6

3.

Gryfik Gródek

7

6:6

4.

Kamieniec (Białoruś)

6

6:7

5.

OSiR Puszcza Hajnówka

5

3:9

6.

OSiR Puszcza Hajnówka

0

1:17

Tuż przed świętami uczniowie z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych i Narwi, 16 grudnia
wzięli udział w Gwiazdkowym Turnieju Szachowym, który przeprowadzono w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce. Przy szesnastu szachownicach rywalizowało 48
zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponagimnazjalnych. Ogółem przez pięć
godzin rozegrano 108 partii. Za miejsca I-VI zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a
zwycięzcy z poszczególnych kategorii statuetki.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
SZKOŁY PODSTAWOWE
Chłopcy z kl.IV i młodsi – rocz.2006 i młodsi
I miejsce – SMOKTUNOWICZ Kacper (SP Narew)
II miejsce – CHODAKOWSKI Mateusz (SP Narew)
III miejsce – WAPPA Wiktor (SP 5 Hajnówka-rocz.2007)
IV miejsce – WSZEBOROWSKI Aleksander (SP Narew)
V miejsce – MIKUTA Bartek (SP Narew)
Chłopcy z kl.VI-V rocz.2004-2005
I miejsce – PIETRUCZUK Tymoteusz (SP Narew)
II miejsce – IWANIUK Mateusz (SP Narew)
III miejsce – ŚWIĘTOCHOWSKI Radosław (SP 2 Hajnówka)
IV miejsce – LEWCZUK Jakub (SP 5 Hajnówka)
V-VII miejsce – BACZYŃSKI Damian (SP Narew)
- OSTAPCZUK Bartosz (SP Narew)
- SUCHODOŁA Aleksander (SP 6 Hajnówka)
VIII miejsce – KOZŁOWSKI Mateusz (SP 6 Hajnówka)
SZKOŁY GIMNAZJALNE
Dziewczęta rocz.2001-2003
I miejsce – KRAŚKO Julita (PG Dubicze C.)
II miejsce – KENDYŚ Małgorzata (PG Dubicze C.)
III miejsce – SYLLER Tola (PG Dubicze C.)
IV miejsce – SAJEWICZ Magda (PG Dubicze C.)
V miejsce – WESOŁOWSKA Karolina (PG Dubicze C.)
VI miejsce – RUDNICKA Maja (PG 1 Hajnówka)

Chłopcy rocz.2002-2003
I miejsce – MASAJŁO Łukasz (PG 2 Hajnówka)
II miejsce – CHODAKOWSKI Daniel (PG Dubicze C.)
III miejsce – WAPPA Igor (PG 1 Hajnówka)
IV miejsce – WILEŃSKI Mateusz (PG 1 Hajnówka)
V miejsce – ANDREJUK Jakub (PG 2 Hajnówka)
Chłopcy rocz.2001
I miejsce – KILP Karl (PG 2 Hajnówka)
II miejsce – LUKASZUK Bartosz (PG 2 Hajnówka)
III miejsce – WILUK Szymon (PG 2 Hajnówka)
- ANDROSIUK Daniel (PG Dubicze C.)
V miejsce – NIEWIADOMSKI Łukasz (PG Dubicze C.)
– TROC Adam (PG Dubicze C.)
VII-VIII miejsce – KOWSZUK Dawid (PG 4 Hajnówka)
- SUCHODOŁA Michał (PG 2 Hajnówka)
IX-XI miejsce – SUCHOCKI Hubert (PG 4 Hajnówka)
- ŁUKASZUK Mateusz (PG 2 Hajnówka)
- KOT Bartłomiej (PG 3 Hajnówka)
XII miejsce – JAROSZEWICZ Jan (PG 4 Hajnówka)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta rocz.1997-2000
I miejsce – NIEWIADOMSKA Natalia (ZSZ Hajnówka- Technikum Gastronomiczne) - 9 pkt.
II miejsce – KRAWCZYK Natalia ZSZ Hajnówka- Technikum Gastronomiczne) - 7 pkt.
Chłopcy rocz.2000
I miejsce – OSTAPCZUK Marek (ZSZ Hajnówka) – 9 pkt.
II miejsce – KUPTEL Marek (ZSZ Hajnówka) – 7 pkt.
III miejsce – WEREMIUK Piotr (ZSZ Hajnówka) – 5 pkt.
IV miejsce – SOŁOWIEJ Jakub (ZSZ Hajnówka) – 4 pkt.
V miejsce – KENDYŚ Łukasz (ZSZ Hajnówka) – 3 pkt.

Chłopcy rocz.1997-99
I miejsce – FILIPIUK Tomasz (LO DNJB Hajnówka) – 9 pkt.
II miejsce – LEWCZUK Łukasz (LO DNJB Hajnówka) – 7 pkt.
III miejsce – OSTROWIERCH Jan (ZSZ Hajnówka) – 5 pkt.
IV miejsce – SELWESIUK Piotr (ZSZ Hajnówka) – 4 pkt.
V miejsce – FILINOWICZ Łukasz (ZSZ Hajnówka) – 3 pkt.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy rozwagi przy wykonywaniu roszad i życzymy dalszego
zapału w podejmowaniu szachowych wyzwań.

Ostatnim piłkarskim akcentem drużyn Ośrodka w tym roku był Halowy Turniej Piłkarski
w Kamieńcu na Białorusi. Dnia 18 grudnia wczesnym rankiem udaliśmy się w kierunku
białoruskiej granicy. W wyjeździe brali udział Trampkarze oraz kilku zawodników Juniorów
młodszych. W turnieju wystawiliśmy dwie drużyny, które zaprezentowały się z bardzo dobrej
strony. Pierwsza drużyna składająca się głównie z Juniorów Młodszych oraz kilku Trampkarzy
wygrała wszystkie spotkania i bezapelacyjnie zajęła pierwsze miejsce. Natomiast druga ekipa
tylko bilansem bramkowym ustąpiła trzecie miejsce drużynie z Kamieńca, ale mimo to zasługuje
na szacunek bo na tle starszych kolegów piłkarsko wyglądała bardzo dobrze.
Wyniki Turnieju:
Kamieniec I – OSiR Hajnówka I

2:3

Bramki dla OSiR: Jakub Bowtruczuk, Bartosz Olszewski, Michał Grygoruk
Kamieniec II – OSiR Hajnówka II

3:3

Bramki dla OSiR: Jakub Borowski, Filip Kot, Maciej Ignatowicz
Kamieniec II – OSiR Hajnówka I

1:3

Bramki dla OSiR: Michał Grygoruk 2, Gabriel Bartosz Chilimoniuk
OSiR Hajnówka II – Kamieniec I

0:2

Kamieniec II – Kamieniec I

1:2

OSiR Hajnówka II – OsiR Hajnówka I 4:9
Bramki dla OSiR II: Filip Kot 2, Daniel Chodakowski 2
Bramki dla OSiR I: Bartosz Olszewski 3, Andrzej Parfieniuk 3, Julian Ostapczuk, Michał
Grygoruk, Gabriel Bartosz Chilimoniuk
Tabela:
Miejsce

Nazwa Drużyny

Punkty

Bramki

1

OSiR Hajnówka I

9

15:7

2

Kamieniec I

6

6:4

3

Kamieniec II

1

5:8

4

OSiR Hajnówka II

1

7:14

Na zakończenie trochę o bieganiu … a najważniejsze to w ogóle zacząć. Aktywność
fizyczna w postaci systematycznego biegania stała się dla wielu hajnowian sposobem na życie.
Jak co roku od kwietnia na ulicy Celnej ruch społeczny pod nazwą Hajnówka Biega rozpoczął
nowy sezon dla rozpoczynających przygodę z bieganiem. Dla nich pierwsze tygodnie są bardzo
uciążliwe. Początki zawsze są trudne niezależnie od motywacji. Po pierwszych treningach są
obolali, mięśnie odmawiają posłuszeństwa, mają zakwasy ale również wielką satysfakcje z kilku
przetruchtanych kilometrów. Z czasem bieganie coraz bardziej wkrada się w ich codzienne
życie. Staje się czymś tak naturalnym jak poranna kawa. Po kilku miesiącach stwierdzają, że

chyba są uzależnieni.
I ci, którzy nie wierzyli we własne siły i mieli problemy z przebiegnięciem 2 km, podejmują
decyzję o starcie w pierwszych w swoim życiu zawodach. Zaczynają zazwyczaj od małych
dystansów 5km, 10km, 15km. Systematyczna praca powoduje, że apetyt rośnie w miarę
biegania. I najbardziej zawzięci przygotowują się do pierwszych startów w półmaratonie, a z
czasem maratonie. Następnie dążą do zdobycia Korony Maratonów. A kiedy „biegi krótkie” się
znudzą bo mają przebiegniętych kilkanaście półmaratonów i maratonów, myślą o sprawdzeniu
się na większych dystansach 50 km po górach, w Ultramaratonach na 80 i 100km, ale to
nieliczni.
I ta nasza hajnowska rodzinka biegaczy z roku na rok powiększa się. Wspólne
zainteresowania pomagają nam utrzymać dyscyplinę i motywują do biegania. Bardzo ważnym
startem jest udział w Półmaratonie Hajnowskim i Hajnowskiej Dwunastce. W ostatniej „12”
biegło aż 66 hajnowian. Na podsumowanie roku możemy stwierdzić że „Hajnówka Biega”!

Poza imprezami objętymi kalendarzem sportowym, pracownicy OSiR wspierają Siatkarski Klub
Sportowy oraz Klub Sportowy Puszcza w przygotowaniu obiektów do meczów ligowych.
Pracownicy OSiR przez kilka dni przygotowywali również Biały Orlik. Mamy nadzieję, że miejsce
to będzie okazją dla wszystkich mieszkańców Hajnówki do aktywnego spędzania czasu
wolnego i świetnej zabawy, szczególnie w okresie świąt oraz ferii zimowych.

Przygotowaniem, organizacją i realizacją ofert Ośrodka zajmowali się: Janusz
Ludwiczak, Marek Hanula, Roman Wnuczko, Małgorzata Muszkatel, Wioleta Woroniecka i
Tomasz Dobosz. Za przygotowanie obiektów i utrzymanie ich należytego stanu odpowiedzialni
byli: Sławomir Andrejuk, Anatol Hajduk, Jan Sawko, Walentyna Szymoniuk oraz Paweł
Dmitruk.

W realizacji naszych działań wspierali nas nauczyciele naszych szkół oraz sympatycy
hajnowskiego sportu na czele z niezawodnym Edwardem Ponieckim, którym serdecznie
dziękujemy.
Dyrektor i pracownicy OSiR oraz sportowcy, uczestnicy imprez sportowo - rekreacyjnych
składają podziękowania Burmistrzowi Miasta oraz Radnym Rady Miasta Hajnówka za
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2016 oraz wszystkim sponsorom,
których pomoc wpłynęła na zwiększenie ilości oraz podniesienie poziomu organizowanych
przez nas imprez. Dziękujemy również rodzicom uczestników zajęć sportowych, którzy aktywnie
wspierają naszą działalność. Serdeczne podziękowania kierujemy do:
•

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

•

Urzędu Miasta Hajnówka

•

Starostwa Powiatowego w Hajnówce

•

Parku Wodnego w Hajnówce

•

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

•

Telewizji Kablowej Hajnówka

•

Telewizji Białystok

•

Portalu Maratonypolskie.pl

•

Hajnowskiego Domu Kultury

•

Komendanta oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

•

Komendanta oraz pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Hajnówce

•

Nadleśniczego oraz pracowników Nadleśnictwa Hajnówka

•

Nadleśniczego oraz pracowników Nadleśnictwa Białowieża

•

Komendanta oraz pracowników Placówki Straży Granicznej w Białowieży

•

Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce

•

Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce

•

Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce

•

Dyrekcji Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce

•

Przyjaciół hajnowskiego sportu:
- DomLux Market Michał Puc
- ANDREWPOL Andrzej Pryczynicz
- AUTO-MAG Jan Bowtruczuk
- RUNO Sp. z o.o. w Hajnówce
- PKO Bank Polski Oddział 1 w Hajnówce
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Hajnówce

- OKRETET Włodzimierz Teterko
- Ceramika Budowlana LEWKOWO
- Piekarnia Bochen w Bielsku Podlaskim
- Bank Spółdzielczy w Hajnówce
- PZU S.A.
NIEKTÓRE Z NASZYCH PLAKATÓW:

PRZYJACIELE HAJNOWSKIEGO SPORTU

Opracowanie: Małgorzata Muszkatel

