Dopiero roczne podsumowanie działalności sportowej i rekreacyjnej uświadamia, jak wiele
interesujących imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Hajnówce. Organizacja przedsięwzięć z udziałem władz, organizacji sportowych, społecznych, szkół i
kibiców ma na celu popularyzację sportu powszechnego, rozwijanie pasji i aktywności ruchowej.
Przedstawiamy prezentację imprez 2015 roku. Mamy nadzieję, że pokaże ona jak wiele dzieje się
w Hajnówce, jak bogata i zróżnicowana jest oferta sportowa, rekreacyjna i turystyczna.
W roku 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce kontynuował rozpoczętą w sierpniu 2014r.
realizację 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 jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.
Partnerzy mikro-projektu: 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%. Z zakładanych w mikro-projekcie 15 działań, do
realizacji w roku 2015 pozostało 8.
FERIE Z OSIR
26 stycznia 2015r. w hajnowskim Parku Wodnym odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie dla
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
W zawodach wystartowało 8 szkół podstawowych oraz 6 gimnazjów – w sumie 115 zawodników.
Rozgrywki indywidualne zostały przeprowadzone na dystansie 25 i 50 metrów. Sztafety rozegrano na
dystansie 4 x 50 m. Wszystkie starty, niezależnie od kategorii wiekowej, dystansu i stylu były bardzo
emocjonujące.

Przez dwa tygodnie ferii, młodzi piłkarze naszego Ośrodka bardzo aktywnie spędzali czas w
duchu sportowej rywalizacji. Już od pierwszego dnia drużyna młodzików, podzielona na cztery zespoły,
rozpoczęła rywalizację w formie ligi.
Równolegle z drużyną młodzików udział w zajęciach brała drużyna trampkarzy i orlików. Nasi
najmłodsi piłkarze oprócz prowadzonych zajęć mieli możliwość rozgrywania turniejów wewnętrznych
między sobą.
Trampkarze, którzy awansowali po jesiennej rundzie do piłkarskiej elity, ferie traktowali jako
ciężką pracę. W planie były treningi dwa razy dziennie, przeplatane wejściami na baseny Parku Wodnego.
Jedyną grą jaką zaplanował trener był mecz sparingowy z AP Talent Białystok, który odbył się 7 lutego
2015.
AP Talent Białystok – OSiR Hajnówka 1:4
Bramki dla OSiR: Michał Grygoruk 3, Bartosz Olszewski
Oprócz ligi młodzi sportowcy korzystali z Białego Orlika oraz basenów Parku Wodnego w
Hajnówce. Takie uzupełnienie pozwalało uczestnikom zajęć na wyrobienie umiejętności właściwej
organizacji czasu wolnego w okresie ferii.

Środa, 4 lutego 2015r., była ostatnim dniem zmagań młodych piłkarzy w ramach obozu
dochodzeniowego, którego celem było zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii zimowych.
Młodzi pasjonaci piłki kopanej szlifowali swoją technikę w sali Zespołu Szkół nr 2 a w Zespole Szkół nr
3, brali udział w grach i zabawach prowadzonych przez trenerów OSiR.
Mimo, że ferie zimowe przeminęły bardzo szybko to wspólnie spędzony czas był świetnie
wykorzystany, a wrażenia pozostaną na długo jeszcze w pamięci uczestników piłkarskich zmagań.
27 uczestników zajęć młodzików (rocznik 2002-2003): Mateusz Bartoszuk, Jakub Borowski,
Gabriel Ciaś, Gabriel Chilimoniuk, Piotr Daniszewski, Krystian Dutkowski, Dominik Durzyński, Mariusz
Filipiuk, Mateusz Filipiuk, Michał Gagan, Karol Grygoruk, Michał Lewczuk, Krzysztof Masajło, Jakub
Mikołajczuk, Julian Ostapczuk, Jakub Owłasiuk, Krzysztof Pieczarka, Paweł Sieńczuk, Łukasz
Weremiuk, Piotr Wojciuk, Mateusz Zoch, Bartosz Andrzejuk, Stanisław Artemiuk, Daniel Kozaczuk,
Filip Kot, Marcel Tomaszuk, Dominik Topolski.
35 uczestników zajęć orlików (rocz. 2004 i młodsi): Damian Butrymowicz, Rafał Wakuluk,

Krzysztof Wiluk, Krystian Szymczak, Andrzej Gawryluk, Aleksander Pawluczuk, Łukasz Jurczuk,
Mateusz Kozłowski, Mariusz Dobosz, Olivier Osipiuk, Mateusz Gutowski, Antoni Tokajuk, Dominik
Plewa, Dawid Bugwin, Mateusz Artemiuk, Adam Olifieruk, Albert Smyk, Sebastian Lubowicki, Mateusz
Bachmat, Oskar Tellos, Maksymilian Pawluczuk, Łukasz Sac, Mateusz Kisiel, Mikołaj Monach, Filip
Danielewski, Jakub Lewczuk, Aleksander Suchodoła, Kacper Ciaś, Bartosz Kościeńczuk, Aleksandra
Ostaszewska, Mateusz Zieniuk, Iwo Rynkowski, Adam Mirończuk, Mateusz Kozaczuk, Aleksander
Janiel.

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ „SZÓSTEK”
W ramach realizacji zadania publicznego „Akcja Zima 2015”, zorganizowaliśmy trzydniowy
Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej „Szóstek”. Naszym zamiarem było zagospodarowanie czasu
wolnego w okresie ferii dla jak największego grona uczniów interesujących się grą w piłkę siatkową. Do
turnieju zgłosiło się 10 zespołów – 68 zawodników. Rozgrywki przeprowadzone były w dwóch grupach:
dziewcząt i chłopców. 29 i 30 stycznia odbyły się turnieje eliminacyjne. W poniedziałek, 2 lutego, mecze
finałowe trzech zespołów dziewcząt i chłopców.
Wszystkie zespoły finałowe otrzymały pamiątkowe medale. W ramach promocji Park Wodny
ufundował dla dwóch drużyn wejściówki na basen, a zawodnicy drużyn z drugiego miejsca otrzymali
zestawy herbat firmy „Runo”.

GRY I ZABAWY NA LODOWISKU – „ZIMA TEŻ JEST PIĘKNA”
Zaplanowana na 31 stycznia impreza nie odbyła się ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Pogoda zrobiła przysłowiowy śmigus-dyngus i obok basenu krytego na tafli lodowiska stworzył się drugi
basen. Z naturą trudno walczyć, dlatego organizatorzy przeprowadzili imprezę w drugim terminie - 5
lutego 2015r.
Ładna, bezwietrzna pogoda i porywista muzyka przyciągnęła na „Biały Orlik” dużą rzeszę
uczestników i kibiców. Po wspólnej rozgrzewce na czterech torach rozpoczęła się rywalizacja
indywidualna. Każdy zawodnik brał udział w czterech konkurencjach zwinnościowo - sprawnościowych.
Oczekujący na swój start dogrzewali się gorącą herbatą. Ogółem w imprezie wzięło udział 39 uczniów z
przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także duża grupa opiekunów.
Impreza zakończyła się meczem hokejowym trzech 5-osobowych drużyn z rocznika 2002 i mł.
Wszyscy startujący zostali nagrodzeni medalami.

Podsumowanie: Piłkarski obóz dochodzeniowy został zorganizowany przy wsparciu Dyrekcji
Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce, Parku Wodnego, animatorów lodowiska (Biały
Orlik). Na zakończenie ferii wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety z Referatu
Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta. Zawodów rekreacyjno-sportowe (Turniej Siatkówki Szóstek, Gry i
zabawy na lodowisku, Turnieje piłki nożnej) zorganizowaliśmy w ramach oferty „Organizacja czasu
wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015”. W sumie, w okresie ferii
zimowych, z naszej oferty skorzystały 302 osoby.
SAMORZĄDOWY BAL SPORTU
Bal karnawałowy przeszedł do historii, jako jeden z najbardziej udanych, sprawiając tym ogromną
satysfakcję organizatorom jak i uczestnikom imprezy. Samorządowy Bal Sportu, bo o nim mowa, odbył
się w Hajnowskim Domu Kultury 14 lutego 2015r. - na jego parkiecie bawiło się 214 osób. Organizatorzy
starali się uczynić wszystko aby goście bawili się świetnie aż do białego rana.
Początek balu zaplanowano na godzinę 20. O tej porze zjawiła się większość gości. Na wszystkich

czekały elegancko przystrojone i suto zastawione stoły kuchni Restauracji Leśniczanka – Anety i
Andrzeja Lewczuk.
Bal rozpoczęła, witając wszystkich, Barbara Woszczenko. W kilku słowach nawiązała do
wyników sportowych naszych zawodników. Skierowała również podziękowania do trenerów,
organizatorów imprez sportowych i sponsorów. O 20.30 do pracy przystąpił zespół muzyczny z
Białegostoku Blue Sky Tremolo. Bogaty repertuar zadowolił gusta uczestników naszej imprezy.
Ledwo zespół zaczął grać a stoliki opustoszały i niemal wszyscy pojawili się na parkiecie. I tak
było praktycznie przez cały bal. Widać, że ludzie przybyli nie oszczędzać się a bawić na całego. Taneczne
pląsy przerywane były dwiema loteriami fantowymi. Rozlosowano 34 ciekawe nagrody, m.in.: mikser
Zelmer od Ani Tkaczenko, zabiegi w Poradni Rehabilitacji Leczniczej KINETICA, wizytę w salonie
fryzjerskim „Justyna”, karnety do Parku Wodnego, zestawy kosmetyków, kosze słodyczy, zestawy
przypraw Runo, zestawy upominków z Urzędu Miasta, zestawy upominków ze Starostwa Powiatowego
w Hajnówce, maskotki żubra, piłki, koszulki.
Tegoroczny bal przypadł w sobotni, walentynkowy wieczór. W związku z tym organizatorzy
przygotowali jeszcze jedną niespodziankę – każda z pań otrzymała od swojego partnera różę. Kolejne
dania i przekąski pojawiały się na przyozdobionych różami stołach. Goście integrowali się a bal nabierał
rumieńców. Na salę wjechał stół uginający się od tradycyjnych potraw regionalnych.
Samorządowy Bal Sportu ma swoich wiernych bywalców. Organizatorzy zatroszczyli się o
odpowiednią oprawę tego wyjątkowego wieczoru. Trzeba jednak przyznać, że ten unikalny, serdeczny i
swojski nastrój stworzyli sami uczestnicy Balu.

PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE W PŁYWANIU
Sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i sportowym zakończyły się Półfinały Wojewódzkie w
pływaniu, które po raz pierwszy zostały przeprowadzone w Hajnówce.
W poniedziałek, 16 lutego 2015r., w hajnowskim Parku Wodnym ogółem o medale rywalizowało
125 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bielska Podlaskiego,
Michałowa, Moniek i Hajnówki. Reprezentanci naszego miasta zdobyli 8 medali.
Na wysokości zadania stanęli organizatorzy, którzy postarali się o to, aby jak przystało na imprezę
tak wysokiej rangi, zawody miały odpowiednią oprawę. Specjalnie sprowadzono do Hajnówki
elektroniczny pomiar czasu, a dzięki pracy sędziów zmagania przebiegały sprawnie (pod koniec
ubiegłego roku 15 osób zdobyło uprawnienia sędziów okręgowych). Śmiało można stwierdzić, że jedynie
poprzez wspólne działania Parku Wodnego, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Powiatowego SZS osiągnęliśmy
sukces organizacyjny.
Zawody miały uroczysty charakter. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, a
całość przedsięwzięcia uwieczniła kamerą Telewizja Kablowa Hajnówka. Do organizatorów dostroili się
także pływacy, bowiem rywalizacja stała na wysokim poziomie sportowym.
Kat. Szkół Podstawowych: Cieszy nas udany występ Patryka Niewiarowskiego (SP 2), który o
niespełna sekundę przegrał rywalizację o złoty medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym z uczniem o
2 lata starszym z SP 4 Bielsk Podlaski. Z dobrej strony zaprezentował się także Jakub Giermaniuk (SP 5),
który po zaciętej walce z Mateuszem Zyskowskim (SP 5) zdobył brązowy medal na 50m klasykiem.
Oprócz medalistów na słowa pochwały zasłużyli także: Izabela Denisiuk (SP 2), Wiktoria
Niewiarowska (SP 2) i Kacper Kozłowski (SP 6), którzy byli o włos od podium zajmując czwarte
miejsca.
Kat. Szkół Gimnazjalnych: Po raz kolejny wysoką formę potwierdziła czołowa hajnowska
pływaczka Justyna Klimiuk (PG 2), która zdecydowanie wygrała wyścig na 50 m stylem motylkowym,
stając tym samym na najwyższym stopniu podium. Złoty krążek padł również łupem Damiana
Abramczuka (PG 1), który zwyciężył na dystansie 50m w stylu klasycznym.
Do grona hajnowskich medalistów dołączyli ponadto Natalia Woroniecka (PG DNJB) – srebro
oraz Bartosz Karpiński (PG 3) i Szymon Wiluk (PG 2) – obaj wywalczyli brąz.
Duże powody do satysfakcji mieli także zawodnicy, którzy uplasowali się na IV miejscu: Patryk
Kruszewski (PG 1), Norbert Pawlenko, Adrian Anchim (obaj PG 4) i Aaron Marczuk (PG DNJB).
W sztafecie 4 x 50m brązowy medal zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 2, którzy wyprzedzili
zawodników z Gimnazjum nr 4.
Poniedziałkowe zawody uważamy za udane. Mamy nadzieję, że nasze starania zostaną zauważone
i to my będziemy w przyszłości organizatorem Mistrzostw Województwa na szczeblu szkolnym lub
klubowym, które w chwili obecnej odbywają się na pływalniach w Augustowie, Suwałkach i
Białymstoku.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW
7 marca 2015r. przy współpracy z Urządem Miasta w Hajnówce zorganizowaliśmy Turniej Piłki
Siatkowej Amatorów o Mistrzostwo Hajnówki w kategorii senior, a w kategorii oldboj o Puchar
Burmistrza Miasta Hajnówka. Do turnieju zgłosiło się 12 zespołów (96 zawodników), wśród nich trzy zza
wschodniej granicy - dwa z Prużan i jeden z Kamieńca.
W tej, od lat organizowanej imprezie, w kategorii oldboj puchar Burmistrza zdobył zespół z
Białowieży, który zagrał w składzie: Mirosław Waszkiewicz, Jarosław Kutikow, Wojciech Kuryło,
Krzysztof Petruk, Rafał Kowalczyk, Piotr Myszkiewicz. II miejsce zdobył zespół z Hajnówki w składzie:
Roman Daniluk, Jerzy Charytoniuk, Leszek Czmak, Eugeniusz Iwaniuk, Wiesław Stawarz, Michał
Juszczuk.
Na zakończenie turnieju w grupie oldbojów drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i albumy
ufundowane przez Urząd Miasta.
W kategorii senior drużyny grały w dwóch grupach po cztery zespoły. Dwa lata z rzędu mecz
finałowy rozegrały zespoły Tartak Siemianówka i VERSAL Białystok. Lepszym okazał się Tartak
Siemianówka, który wystąpił w składzie: Dawid Skiepko, Andrzej Drozd, Tomasz Kalinowski, Kamil
Charkiewicz, Damian Sidoruk, Piotr Pałkiewicz, Wojciech Bołtryk.
Drugie miejsce „Versal” w składzie: Łukasz Gilewski, Krzysztof Baranowski, Michał Świrydowicz,
Jarosław Szpilko, Piotr Dzierżanowski, Adam Ławrynowicz, Adam Awksientjuk.

Trzecie miejsce MALAI STUDIO Hajnówka w składzie: Cezary Szykuła, Andrzej Gilewski, Tomasz
Pietroczuk, Kuba Hackiewicz, Piotr Radziwoniuk, Stefan Ochryciuk.
Czwarte Prużany: Andrej Mucha, Andrej Gancharou, Siarhei Stepanau, Boris Kulagin, Roman Gwozdik,
Andrej Zhur, Michaił Ablaushka.
Drużyny, które zajęły miejsce trzecie w grupie A i B zagrały mecz o V miejsce na sali PG 1
KODA STUDIO – ZAWODOWI AMATORZY

2:1

Wyniki meczów półfinałowych
VERSAL BIAŁYSTOK – MALAI STUDIO

2:0

TARTAK SIEMIANÓWKA – PRUŻANY

2:0

Wyniki meczów finałowych
I miejsce: VERSAL BIAŁYSTOK – TARTAK SIEMIANÓWKA 0:2
III miejsce: MALAI STUDIO – PRUŻANY

0:2

Na zakończenie turnieju w kat. senior, zawodnicy czterech pierwszych zespołów zostali
udekorowani przez władze miasta: Burmistrza Jerzego Siraka i Andrzeja Skiepko medalami, wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i albumy.
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Damian Sidoruk – „Tartak Siemianówka”, Jarek Szpilko –
„VERSAL” z Białegostoku, Kuba Hackiewicz – „MALAI STUDIO” z Hajnówki i Andrej Mucha –
Prużany, którym wręczono upominki firmy „RUNO”
W ramach współpracy z Parkiem Wodnym zawodnicy meczu finałowego otrzymali bilety wstępu
na basen.

PIŁKA NOŻNA I EKOLOGIA - III TURNIEJ O PUCHAR PREZESA PUK W HAJNÓWCE
W sobotę 14 marca 2015 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce odbył się III
Edukacyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PUK. Zawody, dzięki swojej formule
sportowo – edukacyjnej, stały się imprezą cykliczną, cieszącą się dużym zainteresowaniem w środowisku
piłkarskim. Spotkanie młodych piłkarzy zostało podzielone na dwie części.
W pierwszym etapie drużyny rozegrały zawody piłkarskie w systemie „każdy z każdym”. Sześć
startujących zespołów (65 uczestników) rozegrało 15 meczów. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszedł

zespół Gryf Gródek, wyprzedzając Piast Białystok oraz gospodarzy zawodów OSiR I Hajnówka.
W drugiej części sobotniego spotkania, Pani Karolina Górna i Pan Dariusz Bielski – pracownicy
hajnowskiego PUK-u, przygotowali i przeprowadzili konkurs ekologiczny, który w połączeniu ze
sprawnością sportową miał na celu przybliżyć i pogłębić wiedzę z tematu segregacji odpadów. Wszyscy
uczestnicy wciągnęli się w edukacyjne współzawodnictwo i z wielkim zapałem zmagali się z
postawionymi przed nimi zadaniami. W konkursie miłą niespodziankę sprawili hajnowscy piłkarze,
którzy najlepiej poradzili sobie w konkursie.
Najlepszym strzelcem turnieju został Fabian Leonowicz (Gryf), bramkarzem Wojciech Szymański
(Gryf), zawodnikiem Kacper Rzędzian (Piast)
Skład OSiR I Hajnówka: Krzysztof Wiluk, Andrzej Gawryluk, Rafał Wakuluk, Dawid Bugwin, Damian
Butrymowicz, Mariusz Dobosz, Olivier Osipiuk, Bartosz Sadowski, Dominik Plewa, Jakub Krywoszej.
Skład OSiR II Hajnówka: Ola Ostaszewska, Alex Pawluczuk, Adam Mirończuk, Adam Olifieruk, Łukasz
Jurczuk, Albert Smyk, Krystian Szymczak, Aleksander Suchodoła, Mikołaj Monach, Mateusz Kozłowski,
Mateusz Gutowski, Łukasz Sac. Trenerzy Marcin Sawczyński i Tomasz Dobosz.
Puchary i medale wręczali: Burmistrz Miasta Hajnówka Andrzej Skiepko i Prezes PUK w
Hajnówce Jarosław Kot. Zawody prowadzili: Dyrektor OSiR Mirosław Awksentiuk i Janusz Ludwiczak,
a nad całością czuwali Marek Hanula, Roman Wnuczko, Piotr Awksentiuk, Paweł Awksentiuk oraz
rodzice hajnowskich piłkarzy z Panią Barbarą Gawryluk na czele. Mecze sędziowali Łukasz Samosiuk i
Andrzej Grygoruk. Oprawa graficzna turnieju (plakaty, puchary i medale) Małgorzata Muszkatel.

„PIŁKA BEZ GRANIC” – PIŁKARZE OSIR HAJNÓWKA NA TURNIEJU W KAMIEŃCU
Nasza współpraca z Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Kamieńcu owocuje wieloma
wspólnymi projektami sportowymi. Poza rajdami rowerowymi, turniejami piłki siatkowej, zawodami
pływackimi, najczęstsza jest wymiana piłkarskiej młodzieży.
W dniu 21 marca 2015 roku z inicjatywy działaczy z Kamieńca piłkarze Ośrodka uczestniczyli w
turnieju halowej piłki nożnej. W turniejowej rywalizacji oprócz gospodarzy i naszych piłkarzy piłkarzy
wystartowały dwie ekipy z Prużan. Już pierwsze spotkania pokazały wysoki poziom zawodów.
Zawodnicy bardzo dobrze radzili sobie z piłką i dzięki temu mogliśmy oglądać ciekawe, pełne emocji
mecze. Świetnie wypadła nasza drużyna, która zajęła drugie miejsce, ulegając tylko zespołowi z Prużan.
W konfrontacji z Białorusinami hajnowianie pokazali duże umiejętności piłkarskie, poparte wielkim
sercem do gry. Za swój udany start w zawodach zawodnicy z Ośrodka otrzymali pamiątkowe dyplomy,
medale, a zespół puchar.
Wyniki turnieju:
Prużany II - Kamieniec

2:5

OSiR Hajnówka - Prużany I

2:4

Bramki dla OSiR: Paweł Sieńczuk, Karol Rogoziński
OSiR Hajnówka - Prużany II 4:0
Bramki dla OSiR: Paweł Sieńczuk, Andrzej Parfieniuk, Filip Bański, Bartosz Olszewski
Prużany I - Kamieniec

9:0

OSiR Hajnówka - Kamieniec 2:1
Bramki dla OSiR: Paweł Sieńczuk, Andrzej Parfieniuk
Prużany I - Prużany II

12:2

Tabela końcowa:
Miejsce

Nazwa drużyny

Punkty

Bramki

I

PRUŻANY I

9

25:4

II

OSiR HAJNÓWKA

6

8:5

III

KAMIENIEC

3

3:13

IV

PRUŻANY II

0

4:21

Skład drużyny OSiR Hajnówka: Bartosz Tichoniuk, Bartosz Olszewski, Karol Rogoziński, Filip
Bański, Andrzej Parfieniuk, Krzysztof Masajło, Krystian Dutkowski, Piotr Daniszewski, Paweł Sieńczuk.
Trenerzy: Andrzej Grygoruk, Marek Hanula.
OSiR w Hajnówce stara się w miarę możliwości uatrakcyjniać wyjazdy poprzez zwiedzanie
ciekawych miejsc. Dzięki takim staraniom młodzież ma możliwość pogłębienia wiedzy oraz rozszerzenia
swoich zainteresowań. W czasie pobytu w Kamieńcu hajnowscy piłkarze zwiedzili główną atrakcję
turystyczną miasta – Basztę Kamieniecką, która przez wieki strzegła ważnego szlaku handlowego z
Krakowa do Wilna. Spędzenie czasu w muzeum powinno przełożyć na rozszerzenie wiadomości o
przeszłych czasach wspólnej państwowości i uzupełnienie wiedzy nabywanej w szkole na lekcji historii.

IMPREZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA BASENIE REKREACYJNYM
W PARKU WODNYM
10 kwietnia 2015r., po raz trzeci przeprowadziliśmy imprezę na basenie rekreacyjnym w Parku
Wodnym w Hajnówce, w której wzięło czynnie udział 33 osoby.
Po ogólnej rozgrzewce w wodzie, przeprowadzonej przez panią Reginę Łapińską, zawodnicy
zostali podzieleni losowo na trzy drużyny. Konkurencje szybkościowo-zręcznościowe bardzo
zintegrowały zespoły. Podsumowaniem rywalizacji były zawody pływackie w których wzięło udział 10
osób.
W imprezie uczestniczyli wychowankowie z Hajnówki: z Powiatowego Ośrodka Wsparcia,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Związku Niewidomych
oraz zaproszeni: z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dołubowie (gmina Dziadkowice) i Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Perki Karpie (powiat Łapy).
Nad bezpieczeństwem czuwali w wodzie nasi instruktorzy, opiekunowie grup i ratownicy.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni złotymi medalami, które wręczał Dyrektor Parku Wodnego –
Mirosław Chilimoniuk.

„CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM” - PRZEDSZKOLAKI NA OBIEKTACH OSIR
Pod takim hasłem w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce przebiegał tydzień sportowy. Z tej okazji 16
kwietnia gościliśmy na swoich obiektach grupę 4- i 5- latków wraz z opiekunkami Haliną Androsiuk i
Leonorą Kowalik.
Przedszkolaki miały okazję zobaczyć obiekty sportowe, zarówno z punktu widzenia kibica, jak i
zawodnika, ponieważ Pan Janusz Ludwiczak zadbał również o wrażenia sportowe naszych najmłodszych.
Po obejrzeniu szatni gospodarzy i gości dzieci wyszły na murawę boiska głównego i spróbowały swoich
umiejętności z małymi piłeczkami. Do dyspozycji naszych gości były niemal wszystkie obiekty ośrodka.
Doskonale bawili się na kortach do tenisa ziemnego oraz drążkach Street Workout Parku. Prowadzący
pokazał także dwie niecki basenowe. Każdy mógł zejść po drabince do dużego basenu, a także zasiąść na
wieży głównego ratownika.
Po godzinnej, dobrej zabawie wszyscy otrzymali pamiątkowe długopisy. Wizyta przysporzyła
przedszkolakom wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, że była doskonałą okazją do
zachęcenia dzieci do aktywnego spędzenia wolnego czasu.

ZAWODY PŁYWACKIE W HAJNÓWCE
Powstały w 2009 roku kryty basen, przysporzył radości mieszkańcom Hajnówki i okolic. Stworzył
również szerokie możliwości do organizowania imprez rekreacyjno-sportowych. W pierwszych latach
zawody były adresowane do mieszkańców miasta i powiatu. W miarę zdobywanych doświadczeń i
kwalifikacji sędziowskich, dostaliśmy propozycję przeprowadzenia półfinałów wojewódzkich Szkolnego
Związku Sportowego. Kontynuacją dobrej organizacji były Międzynarodowe Klubowe Zawody
Pływackie, które odbyły się 18 kwietnia 2015 r. w ramach mikro-projektu „Aktywnie na sportowo w
Euroregionie Puszcza Białowieska”. W zawodach wystartowało 170 zawodników z Klubów: Juvenia
Białystok, Baracuda Białystok, Omega Sokółka, Neptun Mońki, Wodnik Bielsk Podlaski, Sekcja
Pływacka Na Fali Michałowo, Puszcza Hajnówka oraz reprezentacja z Prużan (Białoruś).
Hajnowscy zawodnicy uzyskali nastęoujące wyniki:
Kierdelewicz Martyna: I m-ce w st. grzbiet. na 50 m. (43,71), ), II m-ce w st. mot. na 100 m. (2.01,29)
Niewiarowski Patryk: II m-ce w st. grzbiet. na 50 m. (41,45), II m-ce w st. grzbiet. na 100 m. (1.32,50)
Zyskowski Mateusz: III m-ce w st. grzbiet. na 50 m. (45,67), III m-ce w st. grzbiet. na 100 m. (1.40,41)
Kruszewski Patryk: II m-ce w st. grzbiet. na 50 m. (37,32), II m-ce w st. grzbiet. na 100 m. (1.24,57)
Abramczuk Damian: I m-ce w st. dow. na 50 m. (27,06), I m-ce w st. klas. na 50 m. (35,50)
Klimiuk Anna: II m-ce w st. klas. na 50 m. (49,03), II m-ce w st. mot. na 50 m. (48,28)

Woroniecka Natalia: I m-ce w st. klas. na 50 m. (37,06), II m-ce w st. klas. na 100 m. (1.24,08)
Klimiuk Justyna: II m-ce w st. mot.na 50 m. (31,96), I m-ce w st. grzbiet. na 100 m. (1.16,35)
Giermaniuk Jakub: II m-ce w st. klas. na 50 m. (50,00), II m-ce w st. klasycznym na 100 m. (1.51,65)
Woroniecki Jakub: III m-ce w st. klas. na 50 m. (43,14)
Niewiarowska Wiktoria: III m-ce w st. mot. na 50 m. (45,27)
Keczyński Mikołaj: III m-ce w st. klas. na 100 m. (2.27,24)
Bondaruk Kacper: II m-ce w st. klas. na 100 m. (1.35,88)
Sztafeta mieszana w stylu dowolnym – III m-ce rocz.2004 i mł. (Klimiuk A., Kierdelewicz M.,
Kościuczuk J., Niewiarowski P.)

TURNIEJ MŁODZIKÓW W PRUŻANACH
Tydzień później, dniach 25-26 kwietnia, przebywała w Prużanach drużyna młodzików OSiR
Hajnówka. Celem tego wyjazdu było rozegranie turnieju piłkarskiego, który był kolejnym działaniem w
ramach mikro-projektu
W niedzielnych zawodach nasi piłkarze rywalizowali na boisku z rówieśnikami z Prużan,
Kamieńca oraz Kobrynia. Poziom turnieju był bardzo wyrównany i każdy mecz miał swoją dramaturgię.
O zwycięstwach decydował lepsza dyspozycja w danym spotkaniu. Ostatecznie nasi zawodnicy po
zaciętych pojedynkach musieli uznać wyższość drużyn z Białorusi. Po występie pozostał w ekipie
hajnowskiej duży niedosyt, ale zdobyte doświadczenia na pewno zaprocentują na przyszłość.
Wyniki turnieju:
OSiR Hajnówka- Kobryń

0:0

Prużany- Kamieniec

1:1

Kamieniec- Kobryń

1:0

OSiR Hajnówka- Prużany

0:1

OSiR Hajnówka- Kamieniec

0:3

Prużany- Kobryń

2:0

Tabela turnieju:
LP.

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTY

BRAMKI

1.

Kamieniec

7

5:1

2.

Prużany

7

4:1

3.

Kobryń

1

0:3

4.

OSiR Hajnówka

1

0:4

Po rozgrywkach nasza grupa została zaproszona do Hali Lodowej na finał hokejowych rozgrywek
ligowych. Mecz hokejowy wywarł ogromne wrażenie, ponieważ większość z hajnowian nigdy nie mała
możliwości oglądania takiego wspaniałego widowiska na żywo. Bardzo miłą chwilą było powitanie
naszej ekipy przez miejscowego spikera, co spotkało się z ogromnym aplauzem licznie zgromadzonej
publiczności.
Uczestnicy wyjazdu do Prużan:
Borowski Jakub, Ciaś Gabriel, Chilimoniuk Gabriel, Daniszewski Piotr, Dutkowski Krystian, Durzyński
Dominik, Gagan Michał, Grygoruk Karol, Kot Filip, Masajło Krzysztof, Owłasiuk Jakub, Ostapczuk
Julian, Topolski Dominik, Wojciuk Piotr, Sieńczuk Paweł, Lewczuk Michał.

TURNIEJ ORLIKÓW W 224 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Dzień 3 – go maja dla wszystkich Polaków jest dniem szczególnym. To trzecie święto majowe
obchodzone po Świecie Pracy i Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w dowód pamięci o przodkach,
którzy w XVIII wieku pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Uchwalona Konstytucja w dniu 3-go maja w
1791 roku przez ówczesny Sejm Wielki była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą
zasadniczą. Jako dokument obowiązywała bardzo krótko, ale miała ogromny wpływ na kształtowanie
świadomości wielu pokoleń Polaków. Rocznice uchwalenia Konstytucji 3-go Maja obchodzimy bardzo
uroczyście i na różne sposoby.
Tradycyjnie już w tym dniu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce zorganizował turniej piłki
nożnej. Do rywalizacji przystąpiło 46 młodych piłkarzy: z Gródka, Narewki i Hajnówki. Dla orlików był
to pierwszy w tym roku turniej o punkty na boisku trawiastym. Turniej rozegrano systemem „każdy z
każdym”. Po grach bezkonkurencyjni okazali się młodzi piłkarze z Gródka. Drugie miejsce zajęła
drużyna OSiR I Hajnówka, wyprzedzając LZS Narewka i najmłodszy zespół turnieju OSiR II Hajnówka.
Wyniki meczów:
OSiR I Hajnówka – OSiR II Hajnówka

3:0

Gryf Gródek – LZS Narewka

2:2

OSiR I Hajnówka – Gryf Gródek

2:7

LZS Narewka – OSiR II Hajnówka

1:0

OSiR I Hajnówka – LZS Narewka

2:1

OSiR II Hajnówka – Gryf Gródek

0:8

Klasyfikacja końcowa:
1. Gryf Gródek

7 pkt

2. OSiR I Hajnówka

6 pkt

3. LZS Narewka

4 pkt

4. OSiR II Hajnówka

0 pkt

Skład drużyny OSiR I Hajnówka: Adam Dmitruk, Damian Butrymowicz, Andrzej Gawryluk,
Jakub Krywoszej, Dominik Plewa, Olivier Osipiuk, Krystian Szymczak, Rafał Wakuluk, Aleksander
Suchodoła, Krzysztof Wiluk, Bartosz Sadowski, Mariusz Dobosz. Trener Marcin Sawczyński.
Skład drużyny OSiR II Hajnówka: Łukasz Sac, Antoni Tokajuk, Aleksander Janiel, Sebastian
Lubowicki, Aleksander Pawluczuk, Maksymilian Pawluczuk, Albert Smyk, Iwo Rynkowski, Mikołaj
Monach,

Mateusz

Kozłowski,

Mateusz

Artemiuk,

Ola

Ostaszewska.

Trener:

Tomasz

DoboszNajskuteczniejsi strzelcy turnieju: Fabian Leonowicz (Gryf Gródek) – 7 bramek, Karol Deryng
(Gryf Gródek) – 4 bramki, Damian Butrymowicz (OSiR I Hajnówka) – 3 bramki.

FINAŁ POWIATU HAJNOWSKIEGO W CZWÓRBOJU LA
Bieg na 60 i 600/1.000 m., skok w dal/wzwyż oraz rzut piłeczką palantową, to doskonały przegląd
motoryczny młodych adeptów królowej sportu – lekkiej atletyki. Taki właśnie sprawdzian mieli
uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych powiatu hajnowskiego rocznika 2002 i mł. (63 osoby) w
Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym, przed zbliżającymi się

półfinałami wojewódzkimi.
Zawody zostały przeprowadzone dnia 4 maja 2015 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji
(skok w dal, 60 m. i 600/1.000 m.) oraz w Zespole Szkół nr 3 (skok wzwyż) w Hajnówce.
Współorganizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a poszczególne konkurencje
sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczących szkół i pracownicy OSiR.
Medale ufundowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Miasta w Hajnówce oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – SP 6 HAJNÓWKA (skok w dal) – 688 pkt
Gierasimiuk Martyna (2002), Korcz Julia (2002), Nazaruk Patrycja (2002),
Borowik Karolina (2002), Nazaruk Natalia (2002), Klimiuk Gabrysia (2003)
II miejsce – SP 5 HAJNÓWKA (skok w dal)- 650 pkt.
Piwowarczyk Weronika (2002), Artemiuk Zuzanna (2002), Lasota Zofia (2002),
Jaroć Elwira (2002), Łabędzka Zuzanna (2002), Kaniewska Matylda (2002).
III –SP 2 HAJNÓWKA – 585 pkt.
IV – SP CZYŻE – 551 pkt.
V – SP NAREW – 509 pkt
•

Najlepsze zawodniczki:

•

Martyna Gierasimiuk (SP 6 Hajnówka) – 246 pkt.

•

Aleksandra Osipczuk (SP 2 Hajnówka) – 216 pkt.

•

Martyna Piekarska (SP Narew) – 215 pkt.

•

Zuzanna Artemiuk (SP 5 Hajnówka) – 155 pkt.

•

Matylda Kaniewska (SP 5 Hajnówka) – 149 pkt.

•

Natalia Sielewiesiuk (SP Czyże) – 149 pkt.

Kategoria chłopców:
I miejsce – SP DUBICZE C. (skok w dal) - 638 pkt.
Onopryjuk Bartosz (2002), Panasiuk Krystian (2002), Ławrynowicz Tomasz (2002), Chodakowski Daniel
(2002), Tarasiuk Paweł (2003), Iwaniuk Bartek (2004).
II miejsce – SP 5 HAJNÓWKA (skok w dal) - 622 pkt.
Chilimoniuk Bartosz (2002), Chilimoniuk Ryszard (2002), Mikołajczuk Jakub (2002), Ginszt Sebastian
(2002), Artemiuk Stanisław (2003), Tarnowski Oskar (2003).
III miejsce – SP NAREW - 589 pkt.
IV miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - 557 pkt.
V miejsce – SP 6 HAJNÓWKA – 351 pkt.
VI miejsce – SP 3 HAJNÓWKA – 145 pkt.
Najlepsi zawodnicy:
•

Jakub Borowski (SP 2 Hajnówka) – 196 pkt.

•

Janusz Golonko (SP Narew) – 177 pkt.

•

Tomasz Ławrynowicz (SP Dubicze C.) – 162 pkt.

•

Bartosz Chilimoniuk (SP 5 Hajnówka) – 159 pkt.

•

Patryk Chodakowski (SP 2 Hajnówka) – 152 pkt.

•

Jakub Mikołajczuk J (SP 5 Hajnówka) – 136 pkt.

•

Oskar Tarnowski (SP 5 Hajnówka) – 136 pkt.

VIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO W LA
W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
9 maja 2015 roku na stadionie OSiR przeprowadziliśmy Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w
lekkiej atletyce. W zawodach uczestniczyła młodzież z siedmiu szkół podstawowych. Rywalizowano w
pięciu konkurencjach biegowych: 60 m., 200 m., 600 m. i 1000 m. (chłopcy), sztafecie 4 x 60 m oraz w
trzech konkurencjach technicznych: rzucie oszczepem (400 g), pchnięciu kulą (3 kg.) i skoku w dal.
Każdy zawodnik mógł sprawdzić swoje możliwości sportowe tylko w dwóch wybranych konkurencjach i
sztafecie. Na wyróżnienie zasłużyła Gabrysia Niepogoda (SP Dubiny), która zdobyła dwa złote medale w
biegu na 200 m. i skoku w dal. Ogółem w imprezie uczestniczyło 68 uczniów i uczennic. Za miejsca I-III
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.
KLASYFIKACJA MEDALOWA
I miejsce - SP NAREW:

4 złote, 2 srebrne, 0 brązowych

II miejsce - SP 2 HAJNÓWKA:

3 złote, 5 srebrnych, 3 brązowe

III miejsce - SP DUBINY:

3 złote, 1 srebrny, 4 brązowe

IV miejsce - SP 5 HAJNÓWKA:

2 złote, 3 srebrne, 3 brązowe

IV miejsce - SP 6 HAJNÓWKA:

2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy

VII miejsce - SP 3 HAJNÓWKA:

0 złotych, 3 srebrne, 0 brązowych

VII miejsce - SP CZYŻE:

0 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe.

„BIAŁOWIEŻA - HAJNÓWKA. BIEG TRAKTEM CARSKIM”
PÓŁMARATON HAJNOWSKI
„Białowieża – Hajnówka. Bieg traktem carskim” pod takim hasłem zostało zrealizowane 12
działanie w ramach mikro – projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”.
Dzika natura, puszczański mikroklimat i piękna, świeżo wyremontowana,

atestowana trasa

zachęciły biegaczy do odwiedzenia powiatu hajnowskiego. Kilkanaście stopni ciepła, lekkie podmuchy
wiatru, to idealna pogoda na Półmaraton Hajnowski „Białowieża Hajnówka. Bieg traktem carskim”, który
odbył się w Hajnówce w dniu 16 maja 2015.
Uroczyste rozpoczęcie tradycyjnie miało miejsce w Amfiteatrze w Parku Miejskim. Po krótkim
przemarszu, w towarzystwie hajnowskich mażoretek za dźwiękami Orkiestry Dętej Państwowej Straży
Pożarnej, wszystkich uczestników powitał Burmistrz Miasta. Następnie start honorowy, dwustumetrowa
przebieżka do autobusów i przejazd na miejsce startu do Białowieży. Tam jeszcze godzina na ogólne
przygotowanie do biegu oraz rozgrzewka.
Start nastąpił punktualnie o godzinie 12.00. Pierwsze 3 kilometry po ulicach Białowieży, a kolejne
przez las. Zmiana otoczenia z miejskiego na dziki las była z pewnością świetnym urozmaiceniem dla
wielu zawodników. Biegacze pokonywali dystans malowniczymi zakątkami Puszczy Białowieskiej.
Można więc było nie tylko cieszyć się biegiem, ale również pięknymi okolicznościami przyrody. Bieg
ukończyły 294 osoby, w tym Białorusini i aż 39 zawodników z powiatu hajnowskiego.

Zwycięzcą biegu został Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 1.11,07
II – Pavel Mashei /Grodno, Białoruś/ 1.11,14
III – Tomasz Blados /Konstancin/ 1.11,27
IV – Dzmitry Dzerazenky /Lida, Białoruś/ 1.11,52
Najlepsza wśród kobiet: Natalia Grigoriewna /Prużany, Białoruś/ 1.26,36
II – Halina Karnatsevich /Grodno, Białoruś/ 1.27,50
III – Agnieszka Malinowska /Warszawa/ 1.28,09
IV – Katarzyna Gorlo /Krasnopol/ 1.39,18
Oprócz startujących w biegu, czynny wkład wnieśli wolontariusze i kibice, którzy wspierali
biegaczy. Na punkach odżywczych można więc było liczyć nie tylko na orzeźwiający napój, ale również
gorący doping.
Zwycięzcy w kat. open otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne. Statuetki żubra były
nagrodami w poszczególnych kategoriach wiekowych, a oryginalne medale imienne otrzymał każdy
zawodnik po przekroczeniu linii mety. Po biegu wszyscy mogli skorzystać z prysznica w Parku Wodnym
oraz posilić się obiadem.
Po dekoracji oraz losowaniu nagród czekały kolejne, już mniej oficjalne atrakcje w Pensjonacie
Sioło Budy. Można było zjeść, potańczyć, poznać ciekawe osoby. Tegoroczny bieg zapewne wpisał się w
pamięć nie tylko biegaczom, ale też ich rodzinom, które przyjemnie mogły spędzić sobotnie popołudnie.
Relację z imprezy można było obejrzeć w TVP Białystok oraz TV Podlasie.

II RAJD ROWEROWY Z LEŚNIKIEM PO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Sobotni dzień – 20 czerwca 2015r. 19 uczniów hajnowskich gimnazjów i szkół średnich oraz 4
opiekunów postanowiło spędzić czas na rowerach na trasach Puszczy Białowieskiej. Rajd rowerowy
zorganizowaliśmy przy współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka, w ramach realizacji zadań LKP
„Puszcza Białowieska”.
Jest to impreza cykliczna i ma ona charakter rajdu na orientację. Grupy miały za zadanie odnaleźć
w terenie punkty, na których witał ich leśnik z przygotowanymi zadaniami do wykonania. Na jednym z
punktów uczestnicy rajdu mieli za zadanie: rozwiązanie krzyżówek na innym zorganizowano quiz.
Pytania dotyczyły bioróżnorodności puszczy. Od leśnika z Nadleśnictwa Białowieża dowiedzieli się o
historii tych terenów. Szczególne zainteresowanie wzbudziło spotkanie ze Strażą Leśną Nadleśnictwa
Browsk. Miłośnicy jednośladów dowiedzieli się o zasadach korzystania z obszarów leśnych, jak również
mogli praktycznie zapoznać się ze sprzętem p/poż, będący na wyposażeniu samochodu straży leśnej.
Młodzi rowerzyści przejechali 32 km. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe medale oraz mapy
Puszczy Białowieskiej. Podsumowaniem ciekawie spędzonego dnia było wspólne ognisko.

PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO 2014/2015
W dniu 20.06.2015r. na stadionie OSiR 25 młodych piłkarzy z Hajnówki i goście z Gródka
zakończyli bogaty w wydarzenia sezon piłkarski. Był to ciekawy okres pełen wrażeń i dobrych wyników.
Występy piłkarzy Ośrodka potwierdziły, że w zespołach mamy prawdziwe talenty. Postawa naszej
młodzieży jest w dużej mierze zasługą właściwej współpracy między trenerami OSiR-u, a rodzicami
piłkarzy.
Wyniki i klasyfikacja młodzików:
Gryf Gródek – OSiR Hajnówka

0:2

OSiR I Hajnówka – OSiR II Hajnówka

4:0

OSiR II - Gryf Gródek

3:0

Wyniki orlików:
Gryf Gródek – OSiR I Hajnówka

3:3

OSiR I Hajnówka – OSiR II Hajnówka

12:2

Gryf Gródek – OSiR II Hajnówka

5:0

Wyniki żaków:
OSiR Hajnówka – Gryf Gródek

1:2 i 2:2

Podsumowanie sezonu odbyło się przy pieczonej kiełbasce. Uczestnicy pikniku otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a najbardziej aktywni w szkole i na boisku okolicznościowe medale i puchary.

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014/2015 W GRUPIE TRAMPKARZY
Zespół trampkarzy prowadzony przez Andrzeja Grygoruka pewnie wygrał jesienną grupę
eliminacyją i w wiosennych rozgrywkach rywalizował w grupie mistrzowskiej z najlepszymi zespołami z
województwa podlaskiego. Najstarszy zespół Ośrodka mimo, że nie zdołał osiągnąć w rywalizacji
zamierzonego piątego miejsca w tabeli, to w wielu meczach pokazał swoje duże możliwości. Drużyna
trampkarzy OSiR w pojedynkach z czołowymi zespołami grupy takimi jak: MOSP Jagiellonia Białystok,
BSP Jagiellonia Białystok, Wigry Suwałki czy ŁKS Łomża pokazała, że drzemie w niej duży potencjał.
Kadra trampkarzy: Gabriel Artemiuk, Filip Bański, Jakub Bowtruczuk, Tomasz Bugwin, Michał
Grygoruk, Rafał Krysiuk, Bartłomiej Kot, Maciej Malewicz, Gerard Matwiejuk, Andrzej Parfieniuk, Piotr
Moroz, Karol Rogoziński, Adam Solipiwko, Bartosz Tichoniuk, Mateusz Wasiluk, Krystian
Wawrynowicz, Kacper Wierciński, Adam Witkowski, Hubert Winnicki, Bartosz Olszewski, Patryk
Olszewski. Trener Andrzej Grygoruk

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014/2015 DRUŻYNY MŁODZIKÓW OSIR HAJNÓWKA
Bardzo dobrze zaprezentowała się w rozgrywkach hajnowska drużyna młodzików. Piłkarze w
grupie 3 zakończyli sezon 9 zwycięstwami, 3 remisami i tylko raz schodzili z boiska pokonani. Wpływ na
tak dobre wyniki miały wysokie piłkarskie umiejętności zawodników oraz dobra atmosfera panująca w
zespole.
Kadrę drużyny młodzików w sezonie 20014/2015 stanowili: Bartosz Andrzejuk, Stanisław
Artemiuk, Jakub Borowski, Mateusz Bartoszuk, Gabriel Ciaś, Gabriel Bartosz Chilimoniuk, Gabriel
Ryszard Chilimoniuk, Piotr Daniszewski, Dominik Durzyński, Krystian Dutkowski, Mateusz Filipiuk,
Mariusz Filipiuk, Mateusz Zoch, Michał Gagan, Karol Grygoruk, Konrad Jaroszuk, Filip Kot, Daniel
Kozaczuk, Jula Kazbieruk, Michał Lewczuk, Krzysztof Masajło, Jakub Mikołajczuk, Igor Michalczuk,
Jakub Owłasiuk, Julian Ostapczuk, Rafał Olifieruk, Krzysztof Pieczarka, Filip Pietuchowski, Paweł
Sieńczuk, Dominik Topolski, Marcel Tomaszuk, Piotr Wojciuk, Igor Wappa.

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014/2015 DRUŻYNY ORLIKÓW OSIR HAJNÓWKA
Orliki to najliczniejsza grupa dzieci (blisko 50 zawodników) uczestniczących w zajęciach sekcji
piłkarskiej. Sezon 2014/2015 upłynął bardzo szybko, ale za to bardzo pracowicie dla zawodników jak i
trenerów.
Najważniejszymi rozgrywkami, w których uczestniczyły Orliki OSiR Hajnówka były turnieje
ligowe w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Za przeciwników nasz zespół miał takie drużyny
jak LZS Narewka i Gryf Gródek. Warto wspomnieć, że z uwagi na duże zainteresowanie dzieci w tej
kategorii wiekowej, postanowiliśmy zgłosić do rozgrywek dwie drużyny, aby każdy miał okazję
spróbowania swoich sił w tego typu turniejach. W końcowym rozrachunku Orliki OSiR Hajnówka zajęły
drugie i czwarte miejsce.
Podsumowując sezon – można uznać za bardzo udany, gdyż oprócz dobrych wyników
sportowych, zabawy i integracji czas spędzony w gronie przyjaciół jest najceniejszy.

Zawodnicy reprezentujący zespół Orlików OSiR Hajnówka w rozgrywkach w sezonie 2014/2015:
Mateusz Artemiuk, Mateusz Bachmat, Dawid Bugwin, Damian Butrymowicz, Kacper Ciaś, Filip
Danielewski, Adam Dmitruk, Mariusz Dobosz, Andrzej Gawryluk, Adrian Gabiec, Aleksander Janiel,
Łukasz Jurczuk, Mateusz Kisiel, Bartosz Kościeńczuk, Mateusz Kozłowski, Jakub Krywoszej, Wiktor
Link, Sebastian Lubowicki, Jakub Lewczuk, Adam Mirończuk, Mikołaj Monach, Mateusz Niczyporuk,
Adam Olifieruk, Olivier Osipiuk, Aleksandra Ostaszewska, Damian Owerczuk, Aleksander Pawluczuk,
Maksymilian Pawluczuk, Dominik Plewa, Adrian Rogacki, Iwo Rynkowski, Bartosz Sadowski, Łukasz
Sac, Albert Smyk, Aleksander Suchodoła, Krystian Szymczak, Oskar Tellos, Antoni Tokajuk, Rafał
Wakuluk, Krzysztof Wiluk, Marcin Witkowski, Jakub Zdankiewicz, Mateusz Zieniuk, Jan Kaczoch,
Maciej Drozd, Kacper Suchocki.

SPOTKANIE Z MISTRZEM SPORTU
Piątek, 19 czerwca był dniem realizacji kolejnego zadania w ramach projektu "Aktywnie na
sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska". Przybyli do Hajnowskiego Domu Kultury sympatycy
siatkówki mieli możliwość poznania Zbigniewa Lubiejewskiego - złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich
z Montrealu. Mistrza wspierały dwie znane w środowisku siatkarskim osobistości - Ireneusz Nalazek wicemistrz Europy i medalista mistrzostw Polski oraz Jerzy Mróz - pomysłodawca i organizator
Memoriału Huberta Wagnera.
Spotkanie prowadzone było przez dziennikarza radiowego Pawła Jurka, który w sposób
profesjonalny utrzymywał jego atmosferę. Zebrani mieli możliwość obejrzenia filmów obrazujących
treningi i sukcesy Mistrza z lat 1970 - 1974 jak i ubiegłoroczny sukces siatkarzy w postaci mistrzostwa
świata zespołu trenera Stephana Antigi. Niezwykle cenna dla kibiców była możliwość trzymania w
rękach trofeów sportowych, zarówno złotego medalu olimpijskiego z Montrealu 1974 roku jak i złota
naszych siatkarzy z roku 2014.
Nasi goście cierpliwie poddali się serii pytań, szczególnie najmłodszej części widowni,
opowiadając ciekawe historie ze swoich sportowych życiorysów. Zbigniew Lubiejewski zachęcał
młodych zawodników do systematycznej pracy i do realizacji swoich sportowych marzeń. Autorzy

ciekawych pytań zostali nagrodzeni upominkami przywiezionymi przez gości oraz piłkami z autografami
Mistrza. Sesja zdjęciowa, która miała miejsce po zakończeniu spotkania, przeciągała się w
nieskończoność - bo kto nie chciałby mieć w swojej galerii fotki z Mistrzem?
W spotkaniu uczestniczyło około 140 osób, w tym byli hajnowscy zawodnicy, trenerzy i
sympatycy siatkówki oraz spora grupa młodzieży. W imieniu hajnowskich kibiców, podziękowanie na
ręce Zbigniewa Lubiejewskiego złożył Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, wręczając pamiątkowe albumy.
Organizatorzy spotkania przekazali gościom maskotki żubra - symbol naszego regionu.

I URODZINY STREET WORKOUT W HAJNÓWCE
Dnia 28.06.2015 odbyły się pierwsze urodziny parku Street Workout w Hajnówce. Impreza
organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ściągnęła miłośników tej dyscypliny z całej okolicy oraz
z Supraśla i Białegostoku.
Zawody odbywały się w 3 kategoriach. W poszczególnych konkurencjach najlepsi okazali się:
podciąganie na drążku - Kamil Grabiński (19 podciągnięć), pompki szwedzkie - Adrian Pacewicz (49
powtórzeń). Zwis kobiet na czas - Aleksandra Jakimczuk (2:52). Watro dodać, że do wyłonienia
zwycięzców potrzebne były dogrywki, ponieważ poziom i umiejętności zawodników były bardzo
podobne. Oprócz sportowej rywalizacji odbył się pokaz umiejętności Street Workout Hajnówka oraz
„Wschodnia Siła - Kettlebell Hardstyle” z Bielska Podlaskiego.

RAJD ROWEROWY DO PRUŻAN NA BIAŁORUSI
3 lipca spotkaniem na skraju puszczy rozpoczęła się pierwsza wakacyjna wyprawa rowerowa. 21
cyklistów w ciągu trzech dni pokonało trasę: Hajnówka – Białowieża – Biały Lasek – Szereszewo –
Prużany – Łyskowo – Jezioro Papiernia – Różany – Prużany – Białowieża - Hajnówka, w sumie około
210 kilometrów.
W pierwszym dniu wyruszyliśmy do Prużan. Po trasie w miasteczku Szereszewo zwiedziliśmy
zabytkowy kościół św. Trójcy. W parku miejskim spotkaliśmy się z władzami Prużan. Ten dzień na
Białorusi jest świętem narodowym. Przy pomniku ofiar II Wojny Światowej złożyliśmy wieniec. W
świąteczny dzień było wiele atrakcji: koncerty, zabawy, dyskoteki, po zmierzchu - fajerwerki.
Drugiego dnia po trasie zwiedziliśmy ośrodek treningowy. Przyglądaliśmy się jak młodzież
trenuje wspinaczkę. Dalej przez Buzuny, Kozły dotarliśmy do Łyskowa. Oglądaliśmy ruiny
przyklasztornego kościoła pod wezwaniem św. Trójcy. Zachowały się ściany, wieże, w środku na
ścianach gdzie nie gdzie freski. Przed kościołem grób Franciszka Karpińskiego, którego pieśni do dziś
śpiewa się w Polsce. Przed wieczorem dotarliśmy do rozległego Jeziora Papiernia. Zakwaterowano nas w
drewnianym piętrowym domku na zboczu wzniesienia, kilkadziesiąt metrów od jeziora. Nasi białoruscy
gospodarze przygotowali wieczór integracyjny.
Trzeciego dnia po posiłku wyruszyliśmy do Różan. Zwiedziliśmy cerkiew świętych apostołów

Piotra i Pawła i kościół świętej Trójcy oraz ruiny synagogi. Głównym jednak punktem było zwiedzanie
pałacu Sapiehów z XVIII wieku. Następnie wpakowaliśmy rowery do samochodu ciężarowego. Sami
wsiedliśmy do autobusu szkolnego i udaliśmy się do Białego Lasku do granicy puszczy. Po
kilkudziesięciu kilometrach dotarliśmy do przejścia granicznego. Odprawa i za bramą po polskiej stronie
nastąpiło rozwiązanie rajdu.
Rajd zorganizowaliśmy w ramach projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza
Białowieska”. Było to ostatnie zrealizowane sportowe działanie.

NAUKA I DOSKONALENIE GRY W TENISA ZIEMNEGO
Tenis ziemny to obecnie zdecydowanie najbardziej popularny sport indywidualny. Uprawianie tej
dyscypliny nie wymaga specjalnych nakładów finansowych. Jednorazowe kupno rakiety i pudełka
piłeczek oraz opłata kilku złotych za wynajem kortu jest niewielkim obciążeniem budżetu domowego.
Jak w większości dyscyplin początki mogą być trudne, lecz gdy opanujemy podstawy, gra staje się nie
lada przyjemnością.
Idąc w tym kierunku już drugi rok z rzędu zorganizowaliśmy dwa kursy nauki i doskonalenia tej
wspaniałej gry. W zajęciach przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca wzięło udział 16 osób,
natomiast w kursie sierpniowym – 15. Zajęcia prowadził

doświadczony trener z uprawnieniami

Międzynarodowej Organizacji Trenerskiej Professional Tennis Registry (FL.USA) – Andrzej
Sienkiewicz.

Dzięki kursom i promocji tenisa ziemnego, korty OSiR przy sprzyjającej pogodzie były niemal
codziennie wykorzystywane (od 28 kwietnia do 7 października). W podanym okresie odnotowano 184
wejścia na korty (368 osób).

PIŁKARSKIE WAKACJE W OSiR
Młodym sympatykom piłki, zarówno tym, którzy brali udział w zajęciach jak i wszystkim
chętnym mieszkańcom zorganizowaliśmy wakacyjne zajęcia piłkarskie. Podczas codziennych zajęć
młodzi adepci „piłki kopanej” mieli okazję trenować pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
Spotkania były ciekawe, urozmaicone i ukierunkowane na wiek i umiejętności uczestników. Do
dyspozycji były boiska trawiaste, boiska do piłki plażowej, baseny odkryte oraz korty tenisowe.
Piłka nożna w Hajnówce zdobywa coraz większą popularność, czego wykładnikiem jest już sześć
drużyn trenujących w Ośrodku Sportu. Pięć z nich bierze udział w rozgrywkach wojewódzkich.

RAJD ROWEROWY DO KAMIEŃCA NA BIAŁORUSI
17 lipca odbyła się kolejna tego lata wyprawa rowerowa na Białoruś. Tym razem celem był
Kamieniec. To już czwarty rajd do tej miejscowości. Cieszy się on dużym powodzeniem ze względu na
atrakcyjny program i miłe przyjęcie przez Białorusinów – współorganizatorów rajdu.
Trasa tego rajdu prowadziła przez puszczańskie osady do Białowieży. Następnie Grudki, przejście
graniczne - Piererow – Krzyże – Chata Dziadka Mroza – Paszudzkaja Buda – Paszuki – Chamutowicze –
Podbieły – Czerniaki – Nowickowicze – Kamieniec. Dla części naszej 15 osobowej grupy zaczął się
pierwszy w życiu pobyt na Białorusi. Z granicy jadąc drogą wśród starych sosnowych lasów dotarliśmy
do siedziby Dziadka Mroza. Jadąc przez wioski pola i lasy wzdłurz doliny rzeki Leśna dotarliśmy do
Kamieńca. Tu zostaliśmy zakwaterowani w obiekcie sportowym.
Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy na wycieczkę do Kobrynia. Tym razem autobusem
szkolnym.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do Wojenno – Historycznego Muzeum im. Suworowa.

Zwiedziliśmy miejsca związane z polską historią. Na starym cmentarzu, przy drewnianej, pomalowanej
na niebiesko cerkwi ŚŚ. APP Piotra i Pawła znajdują się groby prof. Aleksandra Mickiewicza i jego
rodziny. Na obrzeżach miasta podziwialiśmy polski parafialny kościół pw. Zaśnięcia NMP. Następnie
spacer wzdłuż rzeki Muchawiec. Największą budowlą w tym miejscu jest cerkiew Św. Aleksandra
Newskiego. Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzenie fermy strusi. Okazało się, że pierwsze
strusie zostały sprowadzone z Polski. Obecnie jest ich tu ponad 200 sztuk.
Dnia trzeciego po śniadaniu wyruszyliśmy rowerami na spotkanie z przewodnikiem przy

Kamienieckiej Wieży. W drodze powrotnej zwiedziliśmy cerkiewkę w Paszukach, a w Kamieniukach
Muzeum Przyrodnicze. Dalej przez las do Jeziora Ladzkiego. Tutaj ostatni przystanek, ostatnia kąpiel
przed odprawą na granicy. Po przekroczeniu granicy nastąpiło rozwiązanie rajdu.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - HAJNÓWKA 2015
Już po raz kolejny przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę dla pasjonatów piłki nożnej, którzy spędzają
wakacje w mieście. W piątek, 24.07.2015r., na stadionie OSiR odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej dla rocznika 2001 i młodszych (92 uczestników). Uroczystego otwarcia piłkarskich zmagań
dokonał Sekretarz Miasta Jarosław Grygoruk, który powitał przybyłych gości z Białorusi, Estonii i Łotwy
oraz życzył wszystkim uczestnikom miłych wrażeń i gradu bramek.
Piętnaście rozegranych spotkań dostarczyło wielu emocji, a zacięte mecze powodowały co chwilę
zmieniający się układ tabeli. Ostatecznie, tak jak w roku ubiegłym, najlepszym zespołem okazała się
drużyna z Prużan. Druga pozycja przypadła zespołowi z Suure – Jaani, a trzecie niespodziewanie
wywalczyli piłkarze z drugiego zespołu OSiR, którzy wyprzedzili swoich starszych kolegów. Dodatkową
atrakcją piątkowego spotkania był drużynowy konkurs rzutów karnych. Najskuteczniejszą drużyną, tak
jak i w turnieju głównym, została drużyna z Prużan, która zdobyła słodką nagrodę – kosz słodyczy.
Wyniki spotkań:
Nazwa drużyny

Wynik

Nazwa drużny

Wynik

Prużany - Kamieniec

1:1

OSiR - Suure - Jaani

2:2

Walga - OSiR II

0:2

Kamieniec - Suure - Jaani

1:1

Walga - Prużany

0:1

OSiR - OSiR II

0:1

OSiR - Walga

0:0

Prużany - Suure - Jaani

3:1

Kamieniec - OSiR II

0:0

Prużany - OSiR

0:0

Kamieniec - Walga

0:0

Suure - Jaani - OSiR II

1:0

Prużany - OSiR II

0:0

Suure - Jaani - Walga

5:1

Kamieniec - OSiR

0:2

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce

Nazwa drużyny

Punkty

Bramki

1.

Prużany (Białoruś)

9

5:2

2.

Suure - Jaani (Estonia)

8

10:7

3.

OSiR II Hajnówka

8

3:1

4.

OSiR Hajnówka

6

4:3

5.

Kamieniec (Białoruś)

4

2:4

6.

Walga (Łotwa)

2

1:8

OSiR Hajnówka: Bartosz Tichoniuk, Karol Rogoziński, Adam Solipiwko, Andrzej Parfieniuk, Filip
Bański, Bartosz Olszewski, Jakub Bowtruczuk, Jakub Mikołajczuk, Daniel Kozaczuk, Mateusz
Bartoszuk, Krzysztof Pieczarka, Mateusz Zoch, Stanisław Artemiuk.
OSiR II Hajnówka: Michał Gagan, Krzysztof Masajło, Krystian Dutkowski, Jakub Borowski, Mariusz
Filipiuk, Mateusz Filipiuk, Jakub Owłasiuk, Paweł Sieńczuk, Karol Grygoruk, Piotr Daniszewski, Jula
Kazbieruk, Filip Kot.
Uczestnicy rywalizacji zostali uhonorowali pamiątkowymi medalami i pucharami. Dekoracji
dokonali Jarosław Grygoruk, Mirosław Chilimoniuk, Siergiej Szczipanow oraz rodzice hajnowskich
piłkarzy. Gospodarzem imprezy był dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce Mirosław
Awksentiuk. Sędziami zawodów byli Janusz Ludwiczak, Łukasz Samosiuk, Paweł Niczyporuk oraz Piotr
Awksentiuk.

WIZYTA PIŁKARZY Z ŁOTWY I ESTONII W OSIR HAJNÓWKA
Na zaproszenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w dniach 23-27 lipca, do naszego miasta przybyła
grupa młodych piłkarzy z Suure-Jaani (Estonia – 23 osoby) i Walgi (Łotwa – 19 osób).
Współpraca z Estończykami trwa już wiele lat, a sportowcy z Łotwy przyjechali do nas po raz
pierwszy. Wizyta poza aspektem sportowym miała na celu pogłębianie integracji oraz pokazanie walorów
Hajnówki i okolic. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, pobyt naszych gości był wypełniony ciekawymi
wydarzeniami i atrakcjami.
Pierwszy dzień pobytu zaplanowano na sportowo. W piątek zawodnicy mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności z zespołami z Prużan i Kamieńca oraz naszymi drużynami. Po południu cała grupa
udała się do miejskiego amfiteatru, gdzie w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur odbywały się koncerty.
W sobotę odbył się trening na Orliku przy Zespole Szkół nr 1. Głównym punktem w programie
tego dnia był przejazd kolejką wąskotorową na Topiło, podczas którego goście zza granicy podziwiali
walory Puszczy Białowieskiej. Po powrocie cała grupa udała się do Parku Wodnego, gdzie mogła
odpocząć oraz skorzystać z odnowy biologicznej. Dzień zakończyli udziałem w koncercie zespołów
rockowych w miejskim amfiteatrze.
Niedziela była przeznaczona na wycieczkę do Białegostoku. Główną atrakcją w stolicy Podlasia
był mecz piłkarski Jagiellonia Białystok - Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Nasi goście byli pod wrażeniem
nowoczesnego stadionu. Gorąca atmosfera meczu udzieliła się grupie, która nie szczędziła swoich gardeł,
dzielnie wspierając dziesięciotysięczną lokalną widownię. Dzieci zostały pomalowane farbami w
barwach Jagiellonii i każdy mógł się poczuć jak prawdziwy fan zespołu. Po meczu czekała miła
niespodzianka - dzięki staraniom trenera Marka Hanuli, doszło do spotkania z Estońskim piłkarzem
Jagiellonii Konstantinem Vassiljevem. Po zebraniu autografów i zrobieniu wspólnych zdjęć wróciliśmy
do Hajnówki.
W poniedziałek po śniadaniu goście udali się w drogę powrotną. Nasi goście byli bardzo
zadowoleni z pobytu w Hajnówce.

GRYFIK CUP 2015 O PUCHAR WÓJTA GMINY GRÓDEK
Dnia 15 sierpnia odbył się turniej piłkarski „Gryfik Cup”. Dzięki wieloletniej współpracy między
klubami zostaliśmy zaproszoeni do wzięcia udziału w zawodach. W rozgrywkach wystartowały 24
drużyny w dwóch kategoriach wiekowych (2004 i młodsi) oraz (2006 i młodsi).

Turniej miał charakter festynu, podczas którego oprócz sportowych emocji organizatorzy
zaplanowali wiele innych atrakcji. Na uczestników czekał pokaz tańca breakdance, występ grupy Parkour
Białystok. Największe poruszenie wywołał występ Pawła Skóry - Mistrza Świata w frestylefootball, czyli
żonglerce piłką nożną. Po zakończeniu pokazu każdy z młodych adeptów piłkarskich mógł osobiście
spróbować pod okiem mistrza swoich sił w ewolucji z piłką.
Obie drużyny OSiR Hajnówka zajęły 8 miejsce. Taki wynik na samym początku przygotowań do
sezonu można uznać za dobry prognostyk na resztę sezonu. W każdym z meczów nasi podopieczni
udowadniali, że mają ogromny potencjał piłkarski i nie odbiegają umiejętnościami od zawodników z
innych drużyn.
Wyniki rocznika 2004 i młodsi:
AS Falcon Sokółka - OSiR Hajnówka 0:3 wo
Włókniarz Białystok - OSiR Hajnówka 4:0
Pogoń Łapy - OSiR Hajnówka 0:1
Bramki dla OSiR: Damian Butrymowicz
OSiR Hajnówka - LZS Narewka 0:0
USS Gryfik Gródek - OSiR Hajnówka 1:0
Mecz o 7 miejsce:
OSiR Hajnówka - Włókniarz Białystok 2:2 Karne 2:3
Bramki dla OSiR: Damian Butrymowicz i Marcin Witkowski
Skład OSiR Hajnówka: Dawid Bugwin, Mariusz Dobosz, Dominik Zera, Rafał Wakuluk, Damian
Butrymowicz, Marcin Witkowski, Albert Smyk, Olivier Osipiuk, Mateusz Samociuk, Jakub Giermaniuk,
Dominik Plewa, Jakub Krywoszej, Łukasz Jurczuk, Krzysztof Wiluk. Trener: Marek Hanula
Wyniki rocznika 2006 i młodsi:
BSP Jagiellonia Białystok I - OSiR Hajnówka 5:0
OSiR Hajnówka - Rudnia Zabłudów 1:1
Bramki dla OSiR: Mateusz Artemiuk
OSiR Hajnówka - As Falcon Sokółka 3:0 wo
OSiR Hajnówka - Promień Mońki 0:1
USS Gryfik Gródek - OSiR Hajnówka 2:2
Bramki dla OSiR: Mateusz Artemiuk 2
Mecz o 7 miejsce:
OSiR Hajnówka- BSP Jagiellonia Białystok II

0:4

Skład OSiR Hajnówka: Mateusz Artemiuk, Adrian Rogacki, Iwo Rynkowski, Filip Danilewski, Jakub
Lewczuk, Jakub Zdankiewicz, Bartosz Jerzyk, Jan Kaczoch, Oskar Tellos. Trener: Tomasz Dobosz

WAKACYJNA REKREACJA W WODZIE
Od 1 lipca do 16 sierpnia zaprosiliśmy do korzystania z otwartych basenów. Lipiec nie był
miesiącem sprzyjającym wypoczynkowi nad wodą ze względu na pogodę, natomiast kilka upalnych
sierpniowych dni w pełni wynagrodziło plażowiczom lipcową niepogodę. W tym okresie baseny były
otwarte przez 26 dni. Odnotowaliśmy 3104 wejścia.
Wiele wysiłku pracowników OSiR kosztowało utrzymanie należytego stanu wody, gdyż
szczególnie sierpniowe upały negatywnie wpływały na stan sanitarny kąpieliska.
Chcąc uatrakcyjnić pobyt na basenach OSiR, w dniu 18 lipca 2015r. zorganizowaliśmy wszystkim
obecnym zawody sportowo-rekreacyjne. W południe w konkurencjach szybkościowo-sprawnościowych
na małym basenie rywalizowali najmłodsi podzieleni na cztery grupy startowe. Najlepsi w swoich
rocznikach to: 2009 - Martyna Kołodziejek (SP 7 Białystok) i Ola Mroczkowska (SP 6 H-ka); 2008 - Ola
Patejuk (SP 2 H-ka) i Maja Muszkatel (SP 2 H-ka); 2007- Iwo Rynkowski (SP 2 H-ka); 2006 – Konrad
Muszkatel (SP 2 H-ka) i Adam Kołodziejak (SP 7 Białystok); 2005-2006 – Emilia Kośko (SP 344
Warszawa) i Amelia Mroczkowska (SP 6 H-ka); 2002 – Łucja Kośko (SP 344 Warszawa) i Mariusz
Filipiuk (SP 2 H-ka).
Następnie wszyscy przemieścili się na duży basen, aby tam rywalizować na jedną szerokość
basenu (20 m.). Najlepsze w czterech stylach (grzbietowym, dowolnym, klasycznym, motylkowym)
okazały się siostry Kośko z Warszawy - Łucja i Emilia. Bardzo dobrze zaprezentował się Konrad
Muszkatel, który jako jedyny z Hajnówki wystartował we wszystkich stylach. Wszyscy uczestnicy

otrzymali słodycze i pamiątkowe medale.

PODSUMOWANIE REALIZACJI MIKRO - PROJEKTU
W lipcu zakończyła się realizacja 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 jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.
Nasz mikro-projekt, poza wspólną organizacją szeregu imprez, objął także działania promujące
aktywny styl życia wśród mieszkańców pogranicza polsko – białoruskiego. Wyjazdy i bezpośrednie
spotkania dały możliwość wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia działalności sportowej,
przyczyniły się do wzmocnienia dobrych relacji między przedstawicielami instytucji partnerskich,
zawodnikami i osobami zaangażowanymi w realizację mikro-projektu, pozwoliły na zawarcie nowych
znajomości, poznanie ciekawych ludzi związanych ze sportem, sprawdzenie swoich możliwości i
predyspozycji, poprawę kondycji a także umożliwiły poszerzenie wiedzy na temat życia ludzi, historii i
kultury sąsiadujących państw.
Zawarte znajomości i zrealizowane zadania wpłynęły pozytywnie na przygraniczną integrację i
przyczyniły się do promocji miast i całego regionu Puszczy Białowieskiej.
Partnerzy jednomyślnie potwierdzili, iż cel główny, jakim była społeczna integracja obszaru

pogranicza poprzez rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw sportowych, został w
pełni osiągnięty.
W ramach mikro-projektu zostały zrealizowane następujące imprezy:
−4 spotkania z mistrzem sportu (Kamila Lićwinko, Zbigniew Lubiejewski po stronie polskiej oraz Julia
Niestierienko, Iryna Kulesza po stronie białoruskiej),
−3 turnieje piłki nożnej (w tym 2 halowe),
−Bieg traktem carskim Białowieża – Hajnówka,
−Bieg przełajowy Po zdrowie do puszczy,
−Zawody Pływackie w Prużanach i Hajnówce,
−Rajd Rowerowy do Prużan.
Dzięki zawiązanym partnerstwom stworzone zostały warunki do dalszej transgranicznej
współpracy.
Na spotkaniu podsumowującym, które miało miejsce 11 lipca, ostatecznie zaakceptowaliśmy wzór
folderu obrazującego poszczególne etapy realizacji określonych zadań i przekazaliśmy do druku.
Od początku sierpnia przystąpiliśmy do etapu rozliczania przedmiotowego projektu, który potrwa
do końca października bieżącego roku. W związku z tym przygotowywane są właściwe dokumenty
wymagane przepisami oraz zostanie przeprowadzony audyt przez uprawniony podmiot.
POBYT TRAMPKARZY OSIR HAJNÓWKA W ESTONII
Dnia 20 sierpnia z Hajnówki wyruszyła grupa piłkarzy Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z
opiekunami do zaprzyjaźnionego miasta Suure-Jaani. Współpraca między tymi miastami trwa wiele lat i
była to już piąta wizyta hajnowskiej młodzieży w Estonii.
Prawie 14-godzinna podróż autobusem upływała pod znakiem podziwiania pięknych krajobrazów
z możliwością pomoczenia nóg w Morzu Bałtyckim. W godzinach wieczornych uczestnicy wyjazdu
dotarli na miejsce, gdzie zostali powitani przez władze Suure-Jaani. Po kolacji i zameldowaniu się w
pobliskim internacie nadszedł czas na wypoczynek przed atrakcjami, które gospodarze przygotowali dla
naszej ekipy.
Następnego dnia

przeprowadzono wspólny integracyjny trening, gdzie nasza drużyna miała

okazję do bliższego poznania się z zawodnikami z Estonii i Białorusi. To była idealna okazja do poznania
stylu gry piłkarzy z zagranicy. Po wspólnych grach nadszedł czas na rozrywkę na kręgielni w Viljandi,
gdzie każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w grze. Niektórzy po raz pierwszy mieli
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na torze. Czas spędzony w kręgielni okazał się strzałem
w dziesiątkę i z rzutu na rzut nasi chłopcy osiągali coraz lepsze rezultaty. Motywacją do przykładania się
w grze była bezpośrednia rywalizacja z drużynami z Białorusi, gdzie hajnowska młodzież osiągała dużo
lepsze wyniki, niż goście zza naszej wschodniej granicy. Aż szkoda, że w Hajnówce nie ma takiego
obiektu, gdzie wszyscy mogli spędzać czas w taki sposób. Następnym punktem było zwiedzenie

miejscowego wielofunkcyjnego stadionu, gdzie mecze rozgrywa miejscowa drużyna piłkarska FC
Viljandi. Nowoczesny wielofunkcyjny obiekt zrobił ogromne wrażenie na wszystkich. Po atrakcjach dnia
cała drużyna wróciła do Suure-Jaani, gdzie na pobliskim boisku wraz z trenerami w formie zabawy
oddawali się przyjemności gry przez siebie wymyślonej - w „tysiąca”.
Głównym punktem pobytu był udział w dwudniowym Turnieju Międzynarodowym Valka-Valga
Football Cup 2015. W rozgrywkach uczestniczyły zespoły z Estonii, Łotwy, Białorusi i Izraela. Nasi
trampkarze pokazali charakter i po rozegraniu siedmiu meczów, zajęli dobre czwarte miejsce. Taki wynik
to dobry prognostyk przed zbliżającą się ligą w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.
Wyniki turnieju:
Kolejność meczów

Nazwy drużyn

Wynik

1

Ludza (Łotwa) – Ibilina (Izrael)

0:4

2

Valka (Łotwa) – Warrior (Estonia)

0:0

3

Suure – Jaani (Estonia) – Kamieniec ( Białoruś)

1:0

4

Prużany (Białoruś) – OSiR Hajnówka (Polska)

2:1

5

Ludza (Łotwa) - Warrior (Estonia)

1:1

6

Valka (Łotwa) - Ibilina (Izrael)

0:4

7

OSiR Hajnówka (Polska) - Kamieniec ( Białoruś)

1:0

8

Prużany (Białoruś) - Suure – Jaani (Estonia)

0:0

9

OSiR Hajnówka (Polska) - Valka (Łotwa)

1:0

10

Prużany (Białoruś) - Warrior (Estonia)

0:1

11

Ludza (Łotwa) - Suure – Jaani (Estonia)

0:1

12

Ibilina (Izrael) - Kamieniec ( Białoruś)

2:0

13

Warrior (Estonia) - OSiR Hajnówka (Polska)

0:0

14

Prużany (Białoruś) - Valka (Łotwa)

4:0

15

Ibilina (Izrael) - Suure – Jaani (Estonia)

0:0

16

Kamieniec ( Białoruś) - Ludza (Łotwa)

0:0

17

Warrior (Estonia) - Ibilina (Izrael)

0:2

18

Valka (Łotwa) - Ludza (Łotwa)

0:0

19

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

0:0

20

Prużany (Białoruś) - Kamieniec ( Białoruś)

2:0

21

Suure – Jaani (Estonia) -Warrior (Estonia)

0:0

22

Valka (Łotwa) - Kamieniec ( Białoruś)

1:0

23

Ibilina (Izrael) - OSiR Hajnówka (Polska)

2:0

24

Prużany (Białoruś) - Ludza (Łotwa)

0:1

25

Suure – Jaani (Estonia) - Valka (Łotwa)

2:1

26

Kamieniec ( Białoruś) - Warrior (Estonia)

1:0

27

Ludza (Łotwa) - OSiR Hajnówka (Polska)

0:2

28

Ibilina (Izrael) - Prużany (Białoruś)

0:0

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce

Nazwa drużyny

Punkty

Bramki

1.

Ibillina (Izrael)

17

14:0

2.

Prużany (Białoruś)

14

12:2

3.

Suure – Jaani (Estonia)

13

4:1

4.

OSiR Hajnówka

11

5:4

5.

Warrior (Estonia)

7

2:4

6.

Walka (Łotwa)

5

3:11

7.

Kamieniec(Białoruś)

4

1:8

8.

Ludzas (Łotwa)

3

1:12

Ostatniego dnia hajnowska młodzież wspólnie z rówieśnikami z Estonii i Białorusi spędziła czas
w Młodzieżowym Centrum Zabaw w Suure - Janni. Każdy z uczestników mógł skosztować kiełbaski z
grilla oraz innych dań przygotowanych przez rodziców miejscowych piłkarzy. Oprócz kulinarnych
specjałów na miejscu czekało wiele atrakcji między innymi: mini golf, bilard, automaty do gry,
komputery, dmuchany plac zabaw i wiele innych przeróżnych rzeczy, gdzie chłopcy mogli się wyszaleć i
miło spędzić czas z rówieśnikami. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni wrócili do internatu aby się
spakować i odpocząć przed podróżą powrotną do Polski.
Estońska gościnność po raz kolejny stała na bardzo wysokim poziomie, wszystkim naszym
podopiecznym niczego nie brakowało do szczęścia, a chwile spędzone w Suure-Jaani na pewno zostaną w
pamięci na bardzo długi okres czasu. Wyjazd po raz kolejny potwierdził, że warto organizować takie
spotkania, ponieważ każdy z uczestników miał okazję poznać nową kulturę, język i zawrzeć nowe
znajomości z ludźmi z innych krajów. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym wycieczka mogła dojść do
skutku. Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok z naszymi nowo poznanymi przyjaciółmi.
Uczestnicy wyjazdu do Estonii: Krystian Dutkowski, Krzysztof Masajło, Jakub Owłasiuk, Filip Kot,
Andrzej Parfieniuk, Dominik Durzyński, Karol Rogoziński, Michał Gagan, Bartosz Tichoniuk, Jakub
Bowtruczuk, Jakub Mikołajczuk, Piotrek Daniszewski, Filip Bański, Bartosz Olszewski, Dyrektor OSiR
Hajnówka Mirosław Awksentiuk, Dyrektor Parku Wodnego Mirosław Chilimoniuk, Trenerzy Marek
Hanula oraz Tomasz Dobosz.
Wyjazd na Turniej był kolejną wspólną imprezą sportową wzmacniającą współpracę między
miastami partnerskimi Hajnówką reprezentowaną przez Ośrodek Sportu Rekreacji, a Suure – Jaani. W
wymiarze sportowym spotkania z zespołami prezentujące odmienne style gry na pewno przełożą się na
niezbędne doświadczenie potrzebne do dalszego prawidłowego rozwoju piłkarskiego wszystkich
uczestników. Dzięki projektowi „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży –
Akcja Lato 2015”, wielu uczestników wyjazdu po raz pierwszy miało możliwość uczestniczenia w takiej
piłkarskiej imprezie. Mimo, że wyjazd przeminął bardzo szybko to wspólnie spędzony czas na sportowo
był świetnie wykorzystany i pokazał, że wszyscy potrafili się świetnie bawić.

III BIEG RODZINNY
W ostatnich latach bieganie stało się bardzo modną formą spędzania czasu. Wśród wielu
pozytywnych skutków tej mody jest rodzinne bieganie. Ile jest rodzin tyle powodów wspólnego biegania:
dla zabawy, przygody, przyjemności, relaksu, zdrowia, dla cennych chwil spędzonych z najbliższymi.
Udział w różnych systematycznych formach aktywności ruchowej rozwija u dzieci wytrwałość w dążeniu
do celu, odwagę, siłę woli, umiejętność pokonywania strachu, poczucie wiary we własne siły,
zdyscyplinowanie, opanowanie, zdolność koncentracji.
Biegi rodzinne to okazja do międzypokoleniowej integracji, w której uczestniczą zarówno
najmłodsi jak i rodzice i dziadkowie. Sobotnie południe 29.08.2015r. należało do Rodzin uczestniczących
w III Biegu Rodzinnym którego współorganizatorem było Nadleśnictwo Hajnówka. Celem imprezy była
popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz promocja zdrowych więzi rodzinnych i integracja
rodzin.
Chcieliśmy pokazać, jak bardzo ważny jest wizerunek rodziny jako środowiska wychowującego
do dbałości o zdrowie i kondycję, a także formującego postawy prospołeczne. Pierwsi zawodnicy na
Kolejkach Leśnych pojawili się już o godzinie 11.00. W punkcie organizacyjnym pobrali imienne numery

startowe. Przed godziną 12 otwarcia zawodów dokonał gospodarz terenu Nadleśniczy Nadleśnictwa
Hajnówka Grzegorz Bielecki oraz Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Następnie odbyła się wspólna
rozgrzewka i poświęciliśmy kilka minut dla fotografów.
Do biegu zgłosiło się 29 rodzin (niemal 100 osób), które zostały podzielone na trzy grupy. Dwie
grupy w wieku przedszkolnym wystartowały na dystansie 400m. Grupa starsza – szkoła podstawowa na
dystansie 800 m. Linię mety wszyscy członkowie rodziny musieli pokonać wspólnie. Każdy zawodnik po
przekroczeniu mety otrzymywał pamiątkowy medal. Na punkcie odżywczym czekały banany, pączki i
napoje. Po kilkunastu minutach odpoczynku, wymianie wrażeń z biegu, wszyscy uczestnicy pojechali
kolejką wąskotorową do Topiła. Po powrocie przy ognisku upiekliśmy kiełbaski, zjedliśmy bigos.
Ostatnim punktem imprezy było rozdanie nagród ufundowanych przez Nadleśnictwo dla każdej rodziny.
Rozlosowano również nagrody ufundowane przez OSiR: piłki nożne i siatkowe, badmintony, przyprawy
firmy Runo. Park Wodny w ramach promocji przeznaczył do losowania bilety wstępu dla kilku rodzin.
Myślimy, że taka forma spędzania czasu jest bardzo atrakcyjna dla każdej rodziny.

„NIEPEŁNOSPRAWNI NIE POTRZEBUJĄ POCIESZANIA TYLKO ZROZUMIENIA...
… a osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można
zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne
potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować. Lęk przed chorymi osobami wynika najczęściej z
niewiedzy”.
Anna Dymna
Pochmurne niebo, chłodne podmuchy wiatru i co chwila nękający deszcz nie przeszkodziły w
przeprowadzeniu corocznej spartakiady z udziałem osób niepełnosprawnych, która odbyła się 4 września
2015r. na stadionie OSiR Hajnówka. W imprezie uczestniczyło 53 zawodników i zawodniczek oraz 20
opiekunów z: Powiatowego Ośrodka Wsparcia, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Koła Niewidomych i
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim.
Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonali Wiceburmistrz Miasta Hajnówka Andrzej Skiepko
oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk. Następnie wszyscy uczestnicy przystąpili do
pierwszej konkurencji – biegowej na dystansie 40m. 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). Najważniejszymi celami uczestnictwa było pokonywanie własnych słabości, a także
radość z osiąganych wyników. Rywalizacja zeszła na dalszy plan, ponieważ wszyscy uczestnicy zostali
zwycięzcami. Złote medale z rąk Burmistrza Miasta i Dyrektora OSiR otrzymali zawodnicy, zawodniczki
oraz ich opiekunowie.
Po zakończeniu sportowych konkurencji, gorącą kiełbaskę spożyto pod namiotem. Ogromne
brawa należą się uczestnikom, a słowa uznania wychowawcom, którzy każdego dnia poświęcają się tak
trudnej pracy.

XIX BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
Dnia 19 września 2015 roku w Parku Miejskim w Hajnówce było gwarno i wesoło. Na płycie
Amfiteatru zgromadziło się 292 zawodników i zawodniczek z Hajnówki i powiatu hajnowskiego oraz
Bielska Podlaskiego, Białegostoku i Prużan (Białoruś). 15-osobowa reprezentacja zza wschodniej granicy
przyjechała w bardzo silnym składzie, o czym świadczą wyniki w poszczególnych rocznikach.
Biegi Uliczne u Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka zostały przeprowadzone w 13 biegach z
podziałem na kategorie wiekowe. 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 siatkowych, nożnych i plecaków. Natomiasta kat. open kobiet i
mężczyzn oraz najlepsze szkoły w klasyfikacji łącznej otrzymały pamiątkowe medale oraz puchary z rąk
Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki Rejonu Kamienieckiego – Siergieja Szczipanowa oraz Dyrektora
OSiR – Mirosława Awksentiuka.
Składamy serdeczne podziękowania 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
pomoc w zabezpieczeniu trasy.

MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Jesień tego roku uraczyła nas przepiękną pogodą. Promienie słońce tańczące na kolorowych
liściach oraz wirujący wśród konarów drzew zefirek pozytywnie nastraja cały organizm. Nastawienie
takie jest niezmiernie ważne w rywalizacji sportowej, która miała miejsce w dniu 23 września 2015 roku.
Na Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego

w pobliżu „harcerskiej górki” i

„stadionu leśnego” rywalizowało 328 uczniów z dwunastu szkół podstawowych i jedenastu szkół
gimnazjalnych. Najmłodsi tj. klasy czwarte miały do pokonania dystans 600 m., a najstarsi – chłopcy z
gimnazjów 1.500 m. Łącznie przeprowadzono 12 biegów na trzech wyznaczonych trasach. Do półfinałów
wojewódzkich prawo startu uzyskało po dziesięciu zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych
oraz osiem dziewcząt i dziesięciu chłopców z gimnazjów. Najlepsza szóstka otrzymała pamiątkowe
medale. Medale wręczali nauczyciele WF, którego zawodnicy plasowali się na pierwszych miejscach.
Prowadzona była również klasyfikacja łączna szkół, do której wliczana była najlepsza czwórka z każdej
szkoły.
Zgodnie z przewidywaniami, czołowe miejsca zajmowali zawodnicy i zawodniczki z Klubu
Sportowego „ Puszcza” Parkiet Hajnówka trenowani przez Romana Sacharczuka. Współorganizatorem
imprezy był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Składamy serdeczne podziękowanie Urzędowi Miasta w Hajnówce za wykoszenie polany leśnej
w Hajnówce oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za bezpłatne zabezpieczenie medyczne
całej imprezy.

JESIENNY RAJD ROWEROWY DO TOPIŁA
Na powitanie jesieni, wspólnie z Nadleśnictwem Hajnówka, 26 września zorganizowaliśmy
kolejny w tym roku rajd rowerowy. W rajdzie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół nr 3 pod opieką
Pani Aliny Nesteruk, ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką Pana Leszka Kabasy i największa grupa z
Publicznego Gimnazjum nr 4 pod opieką Pani Elżbiety Mordań. Kolejna grupa to rodzice z młodszymi
dziećmi i turyści indywidualni, którzy wyruszyli na trasę pod opieką Pana Jarka Onopryjuka. W sumie
obie trasy pokonało 78 uczestników.
Punktualnie o 10.00 z placu Nadleśnictwa Kolejki Leśne pierwsza grupa rowerzystów pilotowana
przez radiowóz policyjny, wyruszyła na 18 kilometrową trasę rajdu do osady Topiło. Wiodła ona
niebieskim szlakiem przez Sacharewo, Rezerwaty Głęboki Kąt, Nieznanowo, Olszanka Myśliszcze i
Michnówkę. Jadąc leśnymi ścieżkami podziwialiśmy przyrodę puszczy. Świeże powietrze, super pogoda,
spokój jakiego można zaznać w lesie redukują stres i działają jak najlepsza terapia. Podczas takiej
wycieczki można zapomnieć o wszystkich problemach. Po dwóch godzinach spokojnej jazdy z trzema
dłuższymi postojami dotarliśmy do celu. Na Topile na jednym z miejsc ogniskowych czekała na nas
druga grupa rowerzystów, którzy na trasę wyjechali również o godzinie 10.00 ale z placu SP nr 3. Ich
trasa prowadziła przez Porejewo, Orzeszkowo i Łozice. Część z nas była bardzo zmęczona. Do ogniska
na pieczone kiełbaski, pyszny bigos i gorącą herbatę zaprosił nas pomysłodawca tego rajdu pan Marek
Mackiewicz. Po posiłku chętni przeszli wokół zbiornika wodnego ścieżką edukacyjną „Puszczańskie
Drzewa”. Pan Marek przeprowadził ciekawą pogadankę na temat historii Puszczy Białowieskiej. Zdobyte
wiadomości można było wykorzystać rozwiązując test przygotowany przez leśników. Najszybciej i
poprawnie test rozwiązali: Krystian, Dawid i Jakub z PG 4.

O godzinie 14.00 wsiedliśmy z rowerami do wagoników kolejki wąskotorowej i po niecałej
godzinie znowu byliśmy na stacji Kolejki Leśnej w Hajnówce. Dziękujemy opiekunom i organizatorom
sobotniej eskapady. Mamy nadzieję, że uczestnikom taki sposób spędzania czasu wolnego, aktywnie w
gronie przyjaciół, spodobał się. Podczas rajdów zawiązujemy nowe przyjaźnie, obcujemy z naturą, a
systematyczna jazda na rowerze ma wpływ na nasze zdrowie, wygląd i dobre samopoczucie.

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SP
Wrzesień był początkiem sportowego współzawodnictwa szkolnego w roku szkolnym 2015/2016
na szczeblu powiatu hajnowskiego. Rywalizację biegami przełajowymi rozpoczęli lekkoatleci. Natomiast
28 i 29 września do walki o czołowe miejsca przystąpili piłkarze i piłkarki (72 osoby). Młode futbolistki z
dwóch szkół podstawowych rozegrały swój Turniej na „Orliku” w Narewce.
Końcowy wynik spotkania: 4: 2 dla zespołu z Narewki.
I miejsce – SP Narewka (skład drużyny: Krasnopolska Weronika, Lewsza Patrycja, Charkiewicz
Wiktoria, Kalińska Martyna, Stepaniuk Patrycja, Lewsza

Kinga, Wojtieszyk

Magdalena, Kardasz Julia, Romańczuk Katarzyna, Dziemiańczuk

Magdalena, Lasota

Julia. Opiekunowie: Mirosław

Krasnopolski, Alina Awruk.
II miejsce – SP Narew (skład drużyny: Poroc Kornelia, Kotyńska Miriam, Szulińska Martyna, Trofimiuk
Wiola, Urbanowicz Marysia, Omelaniuk Ola, Kiryłowicz Natalia. Opiekun: Paweł Pleskowicz.
Chłopcy swój turniej rozegrali na „Orliku” przy SZ nr 1 w Hajnówce. W zawodach uczestniczyło
sześć drużyn, które rozgrywały swoje spotkania systemem „każdy z każdym”.

I – SP NAREWKA (Biedrycki Łukasz, Szumarski Jakub, Pańkowski Tomasz, Jastrzębski Igor, Czerniecki
Aleksander, Ancutko Łukasz, Kołakowski Michał, Klimiuk Łukasz, Wiącek Grzegorz, Hawieńczyk
Jakub, Kołecki Krzysztof. Opiekun – Mirosław Krasnopolski).
II – SP DUBINY (Kot Filip, Niepogoda Tomasz, Ginszt Michał, Niesterczuk Damian, Sawczuk Jakub,
Pucinik Mateusz, Kostecki Mateusz. Opiekun – Mirosław Kojło).
III - SP 2 HAJNÓWKA (Filipiuk Mateusz, Jaroszuk Konrad, Fiedoruk Tomasz, Kozaczuk Daniel, Lesiak
Kacper, Szymczak Krystian, Karpiuk Jakub, Butrymowicz Damian, Witkowski Mateusz, Witkowski
Marcin. Opiekun – Marcin Sawczyński).
IV – SP 5 HAJNÓWKA
V – SP NAREW
Mecze sędziowali: Marek Hanula i Tomasz Dobosz, a organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

VI HAJNOWSKA DWUNASTKA
Od wielu lat organizujemy szereg imprez promujących zdrowy styl życia. Z roku na rok
Hajnówka coraz bardziej kojarzy się z bieganiem, zwłaszcza z majowym, popularnym Półmaratonem
Hajnowskim. Jednak coraz większym zainteresowaniem wśród biegaczy cieszy się Hajnowska
Dwunastka – wyjątkowy bieg przez Puszczę.
3 października 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne odbyła się jej VI
edycja. Ranek przywitał nas chłodem. W miarę zbliżania się do godziny startu powietrze stawało się
coraz cieplejsze. Taki dzień można określić kilkoma słowami polska złota jesień.
Na imprezę przybyło wielu sympatyków biegania wraz z rodzinami. Dwunastka stała się imprezą
rodzinną. A to dlatego, że oprócz biegu głównego, w którym biegną rodzice, dziadkowie również

najmłodsi mogą spróbować swoich sił w „biegu za żubrem”. W tym roku puszczańską trasę ukończyło
148 zawodników. Cieszy nas bardzo fakt, że wśród nich było aż 43 Hajnowian.
Tuż przed startem uroczystego otwarcia biegu dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Grzegorz Bielecki i Dyrektor OSiR Mirosław Awksentiuk. W samo
południe zawodnicy wyruszyli na trasę. Najszybciej do mety dobiegł Andrzej Godlewski (nr 91) z czasem
43,06 i tuż za nim zawodnik z Białorusi Siergiej Jaroszuk (nr 151) z czasem 43,44. Siergiej w tym dniu
przyjechał do nas z Kamieńca rowerem (ok. 60 km) i po zawodach pojechał z powrotem :)
Najszybszą kobietą okazała się Anna Gosk (nr 124), która pokonała trasę w czasie 45,47, a tym
samym była trzecią zawodniczką na mecie, tuż za najlepszymi mężczyznami.
Z Hajnowian najszybszy był Eugeniusz Krawczuk (nr 18) - 46,58, a z kobiet Walentyna Gąsowska
(nr 13) - 58,24. Wysiłek zawodników włożony w pokonanie dystansu został nagrodzony imiennymi
medalami oraz indywidualnymi nagrodami w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tegoroczny bieg
odbywał się pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Puchary za zajęcie czterech pierwszych miejsc w kategorii open kobiet i mężczyzn wręczył Krzysztof
Oniszczuk – Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP. Najlepsza zawodniczka i najlepszy
zawodnik dodatkowo otrzymali kamienne rzeźby żubra ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa
Hajnówka.
Kiedy dorośli pokonywali pierwsze kilometry trasy na starcie stanęły dzieci. Z ich wypowiedzi
można było wnioskować, że do startu również solidnie się przygotowywali biegając, pływając i grając w
piłką nożną. W biegu za żubrem wzięło udział 45 młodych zawodników część pod opieką rodziców.
Emocji było sporo. Nieodłączną atrakcją imprezy była maskotka w postaci Żubra. Dla najmłodszych, po
przekroczeniu mety wręczono pamiątkowe, medale oraz pączki i banany.
Po biegu zawodnicy skorzystali z kąpieli w Parku Wodnym, do których transport zapewnił Zakład
Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Hajnowski Dom Kultury, reprezentowany przez zespół taneczny
„Przepiórka” i chór „Echo Puszczy”, umilił uczestnikom czas oczekiwania na dekorację. Dodatkową
atrakcją był przygotowany kiermasz rzemiosła ludowego, na którym można było nabyć pamiątki.
Jak podkreślali sami biegacze, organizacja zawodów stała na wysokim poziomie. Bardzo dobrze
przygotowana trasa, odpowiednia obsada sędziowska, wykwalifikowana obsługa medyczna, a przede
wszystkim panująca miła atmosfera. Po dekoracji zwycięzców odbyła się impreza integracyjna. Atrakcją
kulinarną był dzik z rożna, a ponadto każdy mógł skosztować bigosu i upiec kiełbaskę. Do tańca przy
ognisku przygrywał hajnowski zespół „Metrum”. Smakosze uczestniczyli w pieczeniu nad otwartym
ogniem Sękacza Białowieskiego, receptury Ani Tkaczenko.
Motyw wklejki medalu dla dzieci został wykorzystany z książki „Żubr Pompik. Kolory jesieni i
pozostałe historie” za zgodą autora Tomka Samojlika.

Wyniki Hajnowian:
miejsce

miejsce
open

numer

1

6

18

2

13

3

nazwisko i imię

płeć

rok

miejscowość

klub

Krawczuk Eugeniusz

M

1967

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

00:46:57

133

Mackiewicz Ireneusz

M

1977

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

00:49:12

14

143

Radzymin Andrzej Jan

M

1953

Hajnówka

www.parkwodny.hajnowka.pl

00:49:20

4

17

87

Bondaruk Adam

M

1978

Hajnówka

00:49:50

5

27

74

Janiuk Jarek

M

1968

Hajnówka

00:53:22

6

28

64

Jakimiuk Leon

M

1965

Hajnówka

00:53:22

7

35

41

Karanos Tadeusz

M

1959

Hajnówka

8

38

102

Targosz Radosław

M

1981

Hajnówka

9

51

62

Wilkaniec Krzysztof

M

1982

Hajnówka

10

59

85

Grygoruk Tomasz

M

1988

Hajnówka

11

64

13

Gąsowska Walentyna

K

1973

Hajnówka

12

66

66

Tomaszuk Jagoda

K

1986

Hajnówka

13

69

101

Androsiuk Tomasz

M

1980

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

00:59:12

14

71

38

Olszewski Robert

M

1974

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

00:59:28

15

86

129

Rach Rafał

M

1981

Hajnówka

16

87

100

Muszkatel Piotr

M

1978

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:01:02

17

88

27

Tofiluk Andrzej

M

1978

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:01:02

18

89

71

Iwaniuk Piotr

M

1980

Hajnówka

Białostocka Sekta Biegaczy

01:01:10

19

99

19

Krawczuk Elżbieta

K

1971

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:03:12

20

100

86

Biedź Justyna

K

1981

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:03:35

21

102

138

Tumiel Beata

K

1988

Hajnówka

01:03:54

22

105

139

Tumiel Artur

M

1976

Hajnówka

01:05:00

23

108

112

Owłasiuk-Tychoniuk Anna

K

1973

Hajnówka

01:05:23

24

111

98

Kruczkowska Katarzyna

K

1981

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:06:01

25

113

57

Frączek Luiza

K

1976

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:06:35

26

119

97

Kruczkowski Robert

M

1978

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:08:31

27

120

55

Karpiuk Wiesław

M

1974

Hajnówka

28

123

11

Artemiuk Eugeniusz

M

1962

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:10:03

29

124

10

Artemiuk Eugenia

K

1959

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:10:04

30

127

46

Aleksiejuk Robert

M

1969

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:11:55

31

128

43

Denisiuk Lila

K

1964

Hajnówka

01:11:53

32

129

42

Denisiuk Zdzisław

M

1964

Hajnówka

01:11:53

33

130

75

Jabłońska Małgorzata

K

1968

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:12:38

34

135

61

Redo Paulina

K

1989

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:15:59

35

136

25

Plewa Halina

K

1959

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:16:01

36

137

78

Kościuczuk Agnieszka

K

1979

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:16:19

37

138

113

Szwarc Bożena

K

1976

Hajnówka

HAJNÓWKA BIEGA

01:16:46

38

139

34

Stasiewicz Wiera

K

1942

Hajnówka

01:17:17

39

140

131

Dawidziuk Beata

K

1966

Hajnówka

01:17:55

40

141

53

Łukaszuk Marta

K

1979

Hajnówka

41

142

39

Zin Katarzyna

K

1979

Hajnówka

01:19:58

42

143

40

Czurak Anna

K

1981

Hajnówka

01:20:34

43

144

33

Stasiewicz Leoncjusz

M

1939

Hajnówka

01:24:04

RKB HAJNÓWKA

czas netto

00:54:34
00:54:54

HAJNÓWKA BIEGA

00:56:23
00:57:45

RKB HAJNÓWKA

00:58:22
00:58:59

01:00:58

01:08:40

HAJNÓWKA BIEGA

01:19:55

SZTAFETOWE BIEGANIE PRZEŁAJOWE
Sztafety zwłaszcza przełajowe to jedne z najciekawszych zawodów lekkoatletycznych, gdyż
trzymają w napięciu trenerów i kibiców, aż do ostatniej zmiany. Rotacja miejsc jest widoczna na
przełomie całego biegu, który trwa około 45 minut. Sytuacja taka spowodowana jest poziomem
wytrzymałości poszczególnych zawodników.
Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w sztafetowych biegach przełajowych

które zostały

przeprowadzone przy pięknej jesiennej pogodzie w dniu 20 października 2015 r. w okolicach stadionu
leśnego w Hajnówce, zdominowane zostały przez Zespół Szkół w Narewce. Na cztery starty uczniowie
tej szkoły zajęli trzykrotnie pierwsze miejsca i raz miejsce drugie. Szkoły Podstawowe startowały na
dystansie 10 x 800 m., a gimnazjalne 10 x 1000 m. W imprezie biegowej wzięło udział 150 osób.
Puchary za miejsca I-III ufundowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

IV DZIECIĘCE MISTRZOSTWA W PŁYWANIU
24 października 2015r. na basenie Parku Wodnego w Hajnówce rozstrzygnięto IV Dziecięce
Mistrzostwa w Pływaniu. Dokładnie 70 dzieci odpowiedziało na nasze zaproszenie do rywalizacji na 25
m stylem grzbietowym i na 50 m stylem grzbietowym, dowolnym oraz klasycznym.
Małych pływaków wspierali licznie przybyli kibice, rodzice, dziadkowie, którzy zmagania swoich
pociech obserwowali z trybun.
Poziom, zważywszy na fakt, że nie wszyscy młodzi pływacy trenują w sekcjach pływackich KS
Puszcza Hajnówka, był bardzo wysoki i wśród uczestników można było wypatrzeć wielu kandydatów na
przyszłych mistrzów. W zawodach wśród chłopców prym wiedli Grzegorz Golonko, Marcin Worończuk,

Tymek Myszkiewicz, Filip Barduszko, Michał Mordań i Jakub Moroz. Najlepsze spośród dziewcząt –
Amelia Anchim, Weronika Sadowska, Adrianna Żukowicka, Gabrysia Ackiewicz, Maja Kozłowska i
Dominika Niesteruk. Fantastycznie radzili sobie: Tymek Myszkiewicz i Konrad Muszkatel, którzy
zdobyli medale zmagając się ze starszymi kolegami. Dzielnie o miejsce na podium walczyli bliźniacy
Konrad i Jakub Karbowscy. Słowa pochwały należą się także najmłodszej zawodniczce Hani
Bedkowskiej (rocznik 2009).
Wszystkie dzieci zasłużyły na miano bohatera, wszystkie bowiem wykazały sportową postawę i
silną wolę walki, mimo iż czasem brakowało im jeszcze umiejętności. Serdecznie dziękujemy za udział
uczestnikom, gratulujemy szczególnie tym, którzy po raz pierwszy wywalczyli miejsca na podium.
Wszystkich zawodników, zarówno tych, którzy wywalczyli miejsca najwyższe lokaty oraz
najmłodszych, którzy spróbowali swoich sił w sportowej rywalizacji, Burmistrz Miasta Jerzy Sirak
udekorował medalami.
Podziękowania kierujemy do Dyrektora Parku Wodnego za ufundowanie medali, jak również
sędziom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zawodów.

PODSUMOWANIE ROZGRYWEK PIŁKARSKICH - RUNDA JESIENNA 2015/2016
Zwycięskimi meczami juniorów młodszych i trampkarzy w dniach 7 i 11 listopada drużyny OSiR
Hajnówka zakończyły rundę jesienną rozgrywek w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.
Dzięki dużemu zainteresowaniu piłką nożna w mieście oraz przy dużym wsparciu rodziców, do
rozgrywek przystąpiło pięć drużyn młodzieżowych w kategorii: juniorzy młodsi, trampkarze, młodzicy i

dwie najmłodsze drużyny OSiR w kategorii orlik.
Po dobrze przepracowanym okresie letnim wszyscy w Ośrodku oczekiwaliśmy udanych
występów swoich podopiecznych i nie zawiedliśmy się.
Juniorzy młodsi, pod okiem Andrzeja Grygoruka, bardzo dobrze radzili sobie do momentu
przegranej w Dobrzyniewie Dużym z miejscową Koroną, co miało decydujący wpływ na końcowy układ
tabeli. Drugie miejsce w tabeli z taką samą ilością punktów co lider ale niestety gorszym stosunkiem
bramkowym w bezpośrednich pojedynkach. Mimo zajęcia wysokiego drugiego miejsca w tabeli grupy 2,
niedosyt pozostał. Wpływ na taki stan miało na pewno odejście lidera zespołu Michała Grygoruka do
MOSP Jagiellonia Białystok, któremu życzymy w nowym Klubie samych sukcesów.
Tabela końcowa juniorów młodszych:
Miejsce Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1

Korona Dobrzyniewo Duże

8

19

30-10

2

OSiR Hajnówka

8

19

30-10

3

Falcon Sokół Sokółka

8

9

18-24

4

Iskra Narew

8

7

17-20

5

Czarni Czarna Białostocka

8

3

8-32

Kadra juniorów OSiR Hajnówka: Gabriel Artemiuk, Jakub Badowicz,Tomasz Bugwin, Oskar
Charytoniuk, Damian Czykwin, Mateusz Grygorowicz, Rafał Krysiuk, Maciej Malewicz, Łukasz
Niewiadomski, Patryk Olszewski, Mateusz Wasiluk, Krystian Wawrynowicz, Dawid Werszko, Rafał
Wiluk, Adam Witkowski, Bartosz Tichoniuk. Trener Andrzej Grygoruk.

Na podobnym poziomie co juniorzy zaprezentowali się w rozgrywkach trampkarze OSiR. Zespół
prowadzony przez Marka Hanulę odniósł w rozgrywkach 6 zwycięstw, zanotował dwa remisy i tylko
dwukrotnie schodził z boiska pokonany. Drużyna w trakcje rundy jesiennej stawiała zacięty opór znanym
w województwie drużynom takim jak: BSP Jagiellonia Białystok czy AP Talent Białystok. Natomiast
zwycięstwo w ostatnim meczu nad MOSP II Jagiellonia Białystok świadczą o dużym potencjale zespołu.
Dzięki takiemu bilansowi nasz zespół zakończył rozgrywki na wysokim trzecim miejscu w tabeli grupy 4.
Tabela końcowa trampkarzy:
Miejsce

Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1

AP Talent Białystok

10

28

74-3

2

BSP Jagiellonia Białystok

10

27

69-7

3

OSiR Hajnówka

10

20

37-21

4

MOSP II Jagiellonia Białystok

10

18

34-17

5

Bocian Boćki

10

18

18-17

6

Orzeł Siemiatycze

10

16

22-16

7

Sparta 1951 Szepietowo

10

13

21-32

8

Rudnia Zabłudów

10

10

18-32

9

Pogoń Łapy

10

6

12-56

10

Pionier Brańsk

10

6

12-48

11

MOSiR Bielsk Podlaski

10

0

2:72

Kadra trampkarzy OSiR Hajnówka: Filip Bański, Jakub Borowski, Jakub Bowtruczuk, Gabriel Bartosz
Chilimoniuk, Gabriel Ryszard Chilimoniuk, Piotr Daniszewski, Krystian Dutkowski, Dominik Durzyński,
Mariusz Filipiuk, Michał Gagan, Daniel Kozaczuk, Filip Kot, Krzysztof Masajło, Jakub Mikołajczuk,
Jakub Owłasiuk, Julian Ostapczuk, Bartosz Olszewski, Andrzej Parfieniuk, Karol Rogoziński, Paweł
Sieńczuk, Adam Solipiwko, Bartosz Tichoniuk, Piotr Wojciuk, Krzysztof Pieczarka.Trener Marek Hanula

Drużyna Młodzików prowadzona przez Marcina Sawczyńskiego trafiła do ciekawej i wyrównanej
grupy. Za przeciwników miała takie zespoły jak: Gryf Czarni Gródek, LZS Narewka i KS Michałowo.
Po czterech turniejach w grupie 8 najlepsi okazali się zawodnicy z Michałowa, przypieczętowując swój
sukces dopiero w ostatnim meczu. Wynik w tabeli nie odzwierciedla tego jak grali nasi zawodnicy.
Niestety przypadkowo tracone bramki w końcówkach spotkań, zabierały drużynie cenne punkty. Trzeba
mieć nadzieję, że na wiosnę Młodziki wyciągną wnioski z rundy jesiennej i pozycja w tabeli na wiosnę
będzie wyższa.
Tabela końcowa młodzików:
Miejsce

Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1

KS Michałowo

12

27

35-13

2

Gryf Gródek

12

23

25-17

3

OSiR Hajnówka

12

13

17-24

4

LZS Narewka

12

5

5-29

Kadra młodzików OSiR Hajnówka: Mateusz Zoch, Bartosz Andrzejuk, Stanisław Artemiuk, Mateusz
Filipiuk, Konrad Jaroszuk, Daniel Kozaczuk, Filip Kot, Igor Michalczuk, Marcel Tomaszuk, Dominik
Topolski, Igor Wappa, Mateusz Witkowski,Adam Dmitruk,Łukasz Jurczuk, Adam Mirończuk, Mateusz
Niczyporuk, Mateusz Samociuk, Albert Smyk, Dawid Skalski, Antoni Tokajuk, Marcin Witkowski, Rafał
Wakuluk, Krzysztof Wiluk. Trener Marcin Sawczyński.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce w kategorii Orlików (rocznik 2005 i młodsi) zgłosił do
rozgrywek dwie drużyny. Nasze zespoły trafiły do grupy 12 razem z takim zespołami jak Puszcza
Hajnówka i Kolejarz Czeremcha. Z uwagi na to, że z naszego miasta wystartowały trzy drużyny to
większość turniejów odbyło na boisku Ośrodka. Wszystkie zawody dostarczyły wiele pozytywnych
emocji, gdzie panowała fantastyczna atmosfera. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna OSiR Hajnówka,
wygrywając wszystkie spotkania i zajęła pierwsze miejsce w grupie. Najwyższe miejsce w rozgrywkach
oznacza, że na wiosnę nasi najmłodsi trafią na zwycięzców innych grup, z którymi będą rywalizować o
awans do finałów mistrzostw województwa podlaskiego.
Tabela końcowa Orlików:
Miejsce

Nazwa zespołu

Mecze

Punkty

Bramki

1

OSiR I Hajnówka

12

36

57-5

2

KS Puszcza Hajnówka

12

21

18-22

3

OSiR II Hajnówka

12

9

10-28

4

Kolejarz Czeremcha

12

6

8-38

Kadra Orlików OSiR Hajnówka: Mateusz Bachmat, Dawid Bugwin, Mariusz Dobosz, Maciej Drozd,
Jakub Karpiuk, Jakub Krywoszej, Sebastian Lubowicki, Mikołaj Monach, Olivier Osipiuk, Aleksandra
Ostaszewska, Dominik Plewa, Łukasz Sac, Bartosz Sadowski, Mateusz Kozłowski,Piotr Tichoniuk,
Mateusz Artemiuk, Filip Danielewski, Bartosz Jerzyk, Adarian Rogacki, Aleksander Janiel, Jan Kaczoch,
Jakub Lewczuk, Łukasz Parfieniuk, Iwo Rynkowski, Oskar Tellos, Tomasz Wawrzeniuk, Jakub
Zdankiewicz, Igor Bober, Damian Kruczkowski, Jakub Kruczkowski, Bartosz Kruczkowski.Trenerzy:
Tomasz Dobosz, Marek Hanula.

Taka szeroka grupa młodych piłkarzy jaka reprezentowała OSiR Hajnówka w rozgrywkach i
pozytywne wyniki uzyskiwane na boisku to wynik systemu szkolenia w Ośrodku oraz bardzo duże
zaangażowanie pracowników w organizację zajęć i imprez sportowych. W Ośrodku w pracy z dziećmi i
młodzieżą jest brak presji o wynik, a co najważniejsze „nauka poprzez zabawę”, powodują to, że dzieci
chętnie przychodzą na trening, dobrze się bawią i starają się realizować swoje piłkarskie marzenia.
INDYWIDUALNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW
IM. JAROSŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
VII Indywidualny Turniej w Tenisie Stołowym im. J. Leszczyńskiego, który się odbył 11 listopada
w Zespole Szkół nr 1, przyciągnął wielu zawodników (52 osoby) nie tylko z powiatu hajnowskiego, lecz
również z Bielska Podlaskiego i Białegostoku.
Zawodnicy za miejsca II-IV otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy statuetki. Statuetką
nagrodzono również najstarszego zawodnika – Edwarda Ponieckiego z Hajnówki (78 lat). Zawody
rozegrano na pięciu stołach. W zależności od ilości zgłoszonych osób dobierany był system rozgrywek.
Po zakończonym turnieju najstarsza kategoria zawodników wraz z panią Leszczyńską, udała się
na grób Jarka, gdzie zapalono znicze oraz zmówiono modlitwę w towarzystwie księdza Marka Jurczuka.

GWIAZDKOWY TURNIEJ SZACHOWY
Szachy, to gra planszowa wymagająca perspektywicznego myślenia. Zawodnicy są pod pewną
presją, którą wyznacza zegar szachowy. Każdy ruch musi być szybko wykonany i dodatkowo należy
przewidzieć, co zrobi przeciwnik.

W związku z tym, że zainteresowanie tą dyscypliną wzrasta w naszym powiecie, Ośrodek Sportu i
Rekreacji zorganizował 11 grudnia 2015r. Gwiazdkowy Turniej Szachowy. W zawodach uczestniczyło 35
osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy piętnastu szachownicach przez
pięć godzin rozegrano 67 partii. Zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej otrzymali pamiątkowe puchary, a
za miejsca II-IV medale.

PIŁKARSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
5 grudnia 2015 roku został rozegrany IX Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej o Puchar
Firmy Andrewpol.
Rozgrywki poprzedziło uroczyste otwarcie przez Burmistrza Miasta Hajnówka Pana Jerzego
Siraka, który życzył wszystkim uczestnikom czerpania dużej radości z gry. Po wystąpieniu burmistrza 66
piłkarzy z pięciu klubów przystąpiło do piłkarskich zmagań.
Oprócz dwóch zespołów OSiR Hajnówka na parkiecie pojawiły się Orliki (rocz. w 2005 i młodsi)
z Piasta Białystok, AP Talent Białystok, Orzeł Siemiatycze i Gryfa Gródek. Rywalizacja najmłodszych
zawsze budzi podziw i wielkie emocje wśród samych zawodników, a także wśród rodziców. Każdy zespół
chciał zaprezentować się jak najlepszej strony.
Apetyt na zwycięstwo miały wszystkie zespoły, jednak to gracze z Orła Siemiatycze okazali się
minimalnie lepsi i oni otrzymali okazały puchar Firmy „ANDREWPOL” oraz pamiątkowe złote medale.
W dekoracji zwycięzców i odznaczeniu medalami pozostałych drużyn w zastępstwie św. Mikołaja
uczestniczył dyrektor Ośrodka Mirosław Awksentiuk oraz rodzice hajnowskich piłkarzy.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Gabriel Matejuk (AP Talent), najwięcej bramek strzelił Krystian
Mantiuk (Orzeł) i Damian Butrymowicz (OSiR), a najlepszym bramkarzem został Dawid Bugwin
(OSiR). Na zakończenie piłkarskiego spotkania wszystkie zespoły otrzymały kosze słodyczy.

PODSUMOWANIE AKCJI HAJNÓWKA BIEGA
Bieganie stało się modne. Z roku na rok widzimy coraz więcej osób biegających o różnych porach
dnia, w różnym wieku, w parku, lesie, po chodnikach, ścieżkach rowerowych. W naszym mieście przez
wiele lat przy OSiR istniał Rekreacyjny Klub Biegacza. Obecnie od sześciu lat organizujemy Akcję
Hajnówka Biega. Zawsze w pierwszą środę kwietnia o godzinie 17.10 na ulicy Celnej rozpoczynamy
zajęcia z nową grupą pragnących rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Od 2014 nasza Akcja trwa
okrągły rok. W tym roku nasza koleżanka Gosia M. zaprojektowała logo „Hajnówka Biega”. Tomek A. i
Piotrek M. wybrali i zakupili koszulki. Bartek K. prowadzi na facebooku konto naszej grupy.
O modzie na bieganie w naszym mieście może świadczyć fakt, że w 2011 roku w Hajnowskiej
Dwunastce wystartowało 11 hajnowian a w tym roku już 44. Bieganie to jedna z najbardziej naturalnych
czynności fizycznych, która ma ogromny wpływ na nasz organizm. Poprzez bieganie tracimy zbędne
kilogramy. Wydziela się hormon wzrostu. Stajemy się bardziej wytrzymali i sprawniejsi, zmienia się
nasza sylwetka - staje się bardziej smukła. Zmniejsza się ryzyko zachorowania na choroby układu
krążenia. Jesteśmy bardziej odporni na infekcje i choroby. Zmieniamy nasze przyzwyczajenia
żywieniowe. Jesteśmy bardziej energiczni, pewni siebie, szczęśliwsi. Bieganie w grupie powoduje, że
stajemy się otwarci na świat. Poznajemy nowych ludzi. Motywują oni nas do wysiłku, bo początki są
zawsze bardzo trudne. Zaczyna nas łączyć wspólna pasja. Nasze spotkania biegowe stają się coraz
bardziej systematyczne, zwiększamy objętość treningową. Po jakimś czasie zaczynamy myśleć o
pierwszych startach. Stawiamy przed sobą coraz ambitniejsze cele. Na zawodach dążymy do poprawienia

życiówek. Cieszą nas medale puchary i nagrody, które zdobywamy, jak również

sukcesy naszych

przyjaciół. Nie zapominamy, że to jedynie sposób na życie i że bieganie powinno sprawiać nam radość.

Bardzo nam miło, że nasze imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem. W plebiscycie za rok
2014, organizowanym w styczniu 2015r. przez portal maratonypolskie.pl, Półmaraton Hajnowski
otrzymał wyróżnienie i zajął wysokie miejsca w rankingu:
I miejsce w kategorii Województwo Podlaskie
VI miejsce w Polsce w kategorii Półmaratony Kameralne.
„Wyróżnienia zostały nadane na podstawie ogólnopolskiego głosowania dla udokumentowania
doskonałej organizacji imprezy biegowej pod hasłem XIV PÓŁMARATON HAJNOWSKI!”

Przedstawiamy Państwu jedną z wielu pozytywnych opinii, dotyczących organizacji naszego
biegu, autorstwa Macieja Żukiewicza:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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.

Rok 2015 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania naszej strony internetowej
www.osir.hajnowka.pl, dzięki której możecie Państwo śledzić aktualne wydarzenia z życia sportowego w
naszym mieście. Cieszymy się bardzo, że w ubiegłym roku odnotowaliśmy 32 093 wejścia. Zapraszamy
do korzystania z naszej witryny.

Z ofert sportowo – rekreacyjnych Ośrodka w roku 2015 skorzystało 6902 uczestników.
Przygotowaniem, organizacją i realizacją ofert Ośrodka zajmowali się: Janusz Ludwiczak, Marek Hanula,
Roman Wnuczko, Małgorzata Muszkatel, Tomasz Dobosz. Przygotowaniem obiektów i utrzymaniem ich
należytego stanu zajmowali się: Sławomir Andrejuk, Anatol Hajduk, Jan Sawko, Walentyna Szymoniuk,
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 2015 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.
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

Serdeczne

•

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
- Bank Spółdzielczy w Hajnówce
- PZU S.A.

Propozycje do kalendarza imprez rekreacyjno - sportowych
planowanych do realizacji przez OSiR w Hajnówce na rok 2016
Lp.

Nazwa imprezy

Data

Miejsce

19 stycznia
(wt)

Park Wodny

1.

Finał Powiatu Hajnowskiego w pływaniu
kat. SP (2003 i mł.) i PG (2000-2002)

2.

Nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego
młodzież i dorośli

styczeń - marzec

ZS z DNJB

3.

Młodzieżowa Liga Piłki Siatkowej
PG (2000-2002) i SPG (1997-1999)

28-29 stycznia,
1 lutego ferie

ZS z DNJB

4.

Obóz dochodzeniowy piłkarzy z sekcji OSiR
rocz. 2005 i mł. i 2001 i mł.

25 stycznia
-7 lutego ferie

Zespół Szkół Nr 3

5.

Lodowisko - zabawy na lodzie
dzieci i młodzież szkolna

6.

30 stycznia (sob) ferie

Biały Orlik

Półfinał Wojewódzki SZS w pływaniu
kat. SP (2003 i mł.) i PG (2000-2002)

12 lutego
(pt)

Park Wodny

7.

Finał Wojewódzki w pływaniu
PG (2000-2002)

26 lutego
(pt)

Park Wodny

8.

Mistrzostwa Hajnówki Amatorów w piłce siatkowej
mężczyzn - open

5 marca
(sob)

ZS z DNJB,
ZS Nr 1

9.

Turniej Orlików w Halowej Piłce Nożnej
o Puchar Prezesa PUK – rocz. 2005 i mł.

12 marca
(sob)

Zespół Szkół Nr 3

10.

Impreza rekreacyjno-sportowa w wodzie
z udziałem osób niepełnosprawnych

8 kwietnia
(pt)

Park Wodny

11.

Hajnówka biega - cykl imprez rekreacyjnych
młodzież szkolna i dorośli

od 6 kwietnia –
grudzień (śr)

Kolejki Leśne

12.

Czwórbój LA
kat. SP (2003 i mł.)

kwiecień – maj

Stadion OSiR

13.

Gimnazjada LA
kat. PG (2000-2002)

maj

Stadion OSiR

14.

Trójbój LA
kat. SP (2006 i mł.)

maj

Orlik przy ZS 1

15.

Liga Wojewódzka Podlaskiego ZPN
juniorzy młodsi, trampkarze, młodziki i orliki OSiR

kwiecień - maj czerwiec

Stadion OSiR

16.

Igrzyska LA
kat. SP (2003 i mł.)

maj

Stadion OSiR

17.

Rajd Rowerowy
młodzież szkolna

maj

Puszcza
Białowieska

18.

XVI Półmaraton Hajnowski
osoby pełnoletnie

21 maja
(sob)

Amfiteatr, Puszcza
Białowieska

19.

III Zawody Street Workout Park
open

28 maja
(sob)

OSiR

klasy II i III SP

1 czerwca
(śr)

Stadion OSiR

21.

Dzień Dziecka na sportowo
drużyny młodzieżowe OSiR (2004 i mł.)

4 czerwca
(sob)

Stadion OSiR

22.

Rajd Rowerowy z leśnikiem
młodzież szkolna

czerwiec

Puszcza
Białowieska

23.

Mistrzostwa Hajnówki w Siatkowej Piłce Plażowej osoby
pełnoletnie

czerwiec

OSiR

24.

Turniej na zakończenie sezonu piłkarskiego
drużyny młodzieżowe OSiR

czerwiec

OSiR

25.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - Prużany 2016 drużyny młodzieżowe OSiR

25 – 26 czerwca
(sob-nd)

Prużany

26.

Rajd Rowerowy Hajnówka – Prużany
osoby pełnoletnie

1 – 3 lipca
(pt-sob-nd)

Puszcza
Białowieska

27.

Impreza rekreacyjno – sportowa na basenie otwartym dzieci i młodzież szkolna

lipiec

OSiR

28.

Międzynarodowy Turniej Piłkarski z udziałem drużyn z
Estonii, Łotwy, Białorusi i Polski 2002/03

21 – 25 lipca
(czw-pt-sob-nd)

OSiR

20.

PROPOZYCJA:

Dzień Dziecka Dniem Sportu „Olimpijka” -

29.

Rajd Rowerowy Hajnówka – Kamieniec
osoby pełnoletnie

15 –17 lipca
(pt-sob-nd)

Puszcza
Białowieska

30.

Wakacyjny kurs nauki gry w tenisa ziemnego
młodzież i dorośli

lipiec
– sierpień

OSiR

31.

Rajd Rowerowy "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
osoby pełnoletnie

19 –21 sierpnia
(pt-sob-nd)

32.

Wyjazd dwóch drużyn piłkarskich OSiR do Estonii
rocz. 2002, 2003

33.

IV Bieg Rodzinny
3-osobowe rodziny

34.

Ścieżki rowerowe
Puszczy Białowieskiej

25 – 29 sierpnia (czwpt-sob-nd)

Estonia

27 sierpnia (sob)

Teren Nadleśnictwa
Hajnówka

Liga Wojewódzka Podlaskiego ZPN
juniorzy modsi, trampkarze, młodziki i orliki OSiR

sierpień
– listopad

OSiR

35.

Spartakiada rekreacyjno - sportowa
z udziałem osób niepełnosprawnych

9 września
(pt)

Stadion OSiR

36.

Rajd rowerowy dla młodzieży
młodzież szkolna

37.

XX Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka –
od rocz. 2007 do open

38.

wrzesień

Ścieżki rowerowe
Puszczy Białowieskiej

17 września (sob)

Amfiteatr

Mini piłka nożna
kat. SP dziewcząt rocz. 2003 i mł.

wrzesień

Orlik przy ZS 1

39.

Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe
kat. SP (2007-2003) i PG (2000-2002)

wrzesień

Stadion Leśny

40.

Mini piłka nożna
kat. SP chłopców rocz. 2003 i mł.

wrzesień

Orlik przy
ZS 1 i LO 1

41.

VII Hajnowska Dwunastka
osoby pełnoletnie

1 października (sob)

Puszcza Białowieska

42.

Powiatowe Biegi Sztafetowe
kat. SP (2003 i mł.) i PG (2000-2002)

październik

Stadion Leśny w
Hajnówce

43.

V Dziecięce Mistrzostwa Hajnówki w pływaniu
kat. SP (2006 i mł.)

22 października (sob)

Park Wodny

44.

Rajd rowerowy – zakończenie sezonu
osoby pełnoletnie

październik

45.

VIII Otwarte Mistrzostwa Miasta w Tenisie Stołowym im. J.
Leszczyńskiego - od rocz. 2007 do open

11 listopada
(pt)

ZS nr 1

26 listopada (sob)

Park Wodny

46.

PROPOZYCJA:

I Zawody Pływackie Zakładów Pracy

pracownicy

Ścieżki rowerowe
Puszczy Białowieskiej

47.

X Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlików o
Puchar Firmy Andrewpol – rocz. 2006 i mł.

3 grudnia
(sob)

ZS nr 3

48.

Gwiazdkowy Turniej Szachowy
kat. SP, PG i SPG

16 grudnia
(pt)

Urząd Miasta

* Organizacja imprez uzależniona jest od pozyskanych środków finansowych i warunków atmosferycznych.

Opracowała: Małgorzata Muszkatel

