PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU 2012
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce
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.
Rok 2012 obfitował w wiele sportowych emocji i przyniósł nowych sportowych bohaterów.
Przedstawiamy prezentację fotograficzną najważniejszych imprez 2012 roku, opatrzoną komentarzami.
Mamy nadzieję, że pokaże ona jak wiele dzieje się w Hajnówce, jak bogata i zróżnicowana jest oferta
sportowa, rekreacyjna i turystyczna.
17 stycznia w Parku Wodnym w Hajnówce przeprowadziliśmy, we współpracy z Powiatowym
Szkolnym Związkiem Sportowym, I Zawody Pływackie na szczeblu powiatu. W imprezie uczestniczyło
44 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rywalizacja przebiegała na
bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy fakt, że większość zawodników poprawiła swoje rekordy
życiowe.

W okresie ferii zimowych odbyły się turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z hajnowskich
szkół. Przez pierwsze dni wolne od zajęć szkolnych najmłodsi piłkarze rywalizowali na sali OSiR.
Wystartowało 5 drużyn. Ogółem zespoły rozegrały 42 spotkania, w których padło 140 bramek, co
świadczyło o dużej skuteczności najmłodszych piłkarzy.

W kolejnych dniach, 23 – 25 stycznia, odbyły się turnieje piłki siatkowej „trójek” dziewcząt i
chłopców, uczniów gimnazjów i szkół średnich. W zawodach wzięło udział 11 zespołów: 3 zespoły
chłopców ze szkół gimnazjalnych, 2 zespoły dziewcząt i 6 zespołów chłopców ze szkół średnich. Turnieje
przeprowadzone były systemem „każdy z każdym”. W pierwszym dniu wszystkie zespoły rozegrały
turnieje eliminacyjne. Drugiego dnia rewanże, a kolejnego – turnieje finałowe. W sumie rozegrano 38
spotkań.
Mecze drużyn finałowych stały na bardzo wysokim poziomie. O wielu spotkaniach decydował tie
break, a o zwycięstwie w turnieju małe punkty. Ostatecznie w grupie szkół średnich turniej wygrał zespół
„Turbokredki”, w którym zagrali: Mariusz Pietkiewicz, Jakub Hackiewicz, Tomasz Żornaczuk, pokonując
zespoły KPK Team i Golden Boys.

W dniach 30.01-01.02 Turniej Halowej Piłki Nożnej „Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo”
zgromadził uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W imprezie
uczestniczyło 134 zawodników, którzy rozegrali łącznie 26 spotkań. Najlepsze trzy zespoły oraz
najlepszy zawodnik i bramkarz turnieju otrzymali pamiątkowe medale ufundowane w ramach Projektu
„Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012”.

W ostatnią sobotę karnawału – 18 lutego – odbył się IV Samorządowy Bal Sportu. Niemal 200
osób – sportowców, trenerów, animatorów sportu, przedsiębiorców, samorządowców i miłośników sportu
do ostatniego miejsca wypełniło salę Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce.
Uczestników balu do białego rana bawił znakomity zespół Show Band z Białegostoku. Muzyka w
świetnym wykonaniu i profesjonalne prowadzenie imprezy przez wodzireja oraz doskonała kuchnia
Restauracji „Leśniczanka” zapewniły wszystkim pełnię satysfakcji.

25 lutego drużyna LZS Narewka powtórzyła swój sukces z roku ubiegłego, wygrywając Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Hajnowskiego. Drugie i trzecie miejsce podzieliły między siebie
drużyny KS Puszcza Hajnówka. W zawodach wystąpiło osiem zespołów (77 zawodników).
Nieoficjalne mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej seniorów, na stałe wpisały się
w kalendarz imprez sportowych, organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Sportowy
Puszcza Hajnówka. Oprócz urozmaicenia ciężkiego, zimowego okresu przygotowawczego do meczów
rundy wiosennej, turniej miał na celu integrację piłkarzy z trenerów naszego powiatu.

3 marca w hali Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce zorganizowaliśmy III Turniej Koszykówki
Amatorów. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn – 37 zawodników. Po rozegraniu 10 spotkań, wyłoniono
zwycięzców. I miejsce zdobył zespół „Jedynka” z Bielska Podlaskiego, II - „BDsklep.pl”, III - „Słabi i
nieskuteczni”. Sponsorem głównym imprezy był Perła Browar Lublin. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe puchary, a zawodnikom dwóch najlepszych zespołów wręczono bilety wstępu do Parku
Wodnego w Hajnówce.

10 marca odbył się Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. Ze względu na dużą frekwencję – 104
zawodników – turniej rozegrano na trzech boiskach. Spośród 13 zespołów: „Sakomet” Czarna
Białostocka, „AS Team” Hajnówka, „Sprinter Team” Białystok, „Invictos” Hajnówka, „Golden Glory”
Hajnówka, „Jak zwał tak zwał” Hajnówka, „Oldboje” Bielsk Podlaski, „Golden Boys” Hajnówka,
„Wersal Taxi” Białystok, „Salon Verona” Hajnówka, „Narew”, „Białowieża”, „Wojak”, najlepszą okazała
się drużyna z Bielska Podlaskiego, pokonując w finale Białowieżę.

Drużyna żaków zadebiutowała w Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Siemiatyczach. Najmłodsi
piłkarze OSiR Puszcza rozpoczęli swoją przygodę z piłką klubową od pierwszego treningu 17.10.2011r.
Mimo że zespół brał udział w wielu turniejach wewnętrznych organizowanych przez OSiR w Hajnówce,
to dopiero 17 marca 2012 doszło do debiutu w oficjalnym Turnieju. Oprócz naszej drużyny w zawodach
wystąpiły: TOP 54 Biała Podlaska, Sokołów Podlaski, SP Dobre, Piast Białystok, MOSiR Siemiatycze,
MOSiR Bielsk Podlaski, KKS Orzeł I Siemiatycze i KKS II Siemiatycze.

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów zorganizowany przez redakcję
dwutygodnika „Wieści Podlaskie”, Starostę Hajnowskiego i Burmistrza Hajnówki był podsumowaniem
dokonań w dziedzinie sportu w 2011 roku. Plebiscyt składał się z kilku etapów – zgłoszenia kandydatów,
głosowania internetowego, oceny kapituły i uroczystego podsumowania.
Na galę, która odbyła się 30 marca w Hajnowskim Domu Kultury przybyli nie tylko sportowcy,
ale również miłośnicy sportu. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hejnału sportowego, natomiast
oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Jerzy Sirak. Krótką historię Plebiscytu przedstawił
gospodarz uroczystości, wydawca „Wieści Podlaskich” – Wiesław Sokołowski. W części artystycznej
wystąpiły zespoły działające przy Hajnowskim Domu Kultury – Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” i
Mażoretki.
Patronat Honorowy nad plebiscytem objęły: Podlaska Rada Olimpijska i Zrzeszenie „Podlasie”.
Fundatorem nagrody specjalnej, przyznawanej w dowód uznania za osiągnięcia sportowe oraz wieloletnią
działalność na rzecz rozwoju sportu na Ziemi Hajnowskiej oraz terenie województwa podlaskiego jest
Włodzimierz Cimoszewicz. W tym roku to szczególnie wyróżnienie odebrał Andrzej Skiepko.
We współorganizację Plebiscytu włączyli się: Burmistrz Kleszczel, Wójt Gminy Białowieża, Wójt
Gminy Czeremcha, Wójt Gminy Narew,Wójt Gminy Narewka.
WYNIKI:
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gminy Białowieża w 2011r. czytelnicy „Wieści” przyznali
po raz drugi Wojciechowi Gutowskiemu,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gminy Czeremcha w 2011r. otrzymała Wiktoria Sośniuk,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gminy Hajnówka 2011r. otrzymał Grzegorz Aleksiejczuk,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gminy Narew 2011r. zdobyła Karolina Ostapkiewicz,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gminy Narewka 2011r. otrzymała Karolina Rejent,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Miasta i Gminy Kleszczele 2011r. otrzymała Karolina
Kowszuk,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Miasta Hajnówka 2011r. otrzymała Justyna Klimiuk,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2011r. w kategorii szkoły podstawowe
otrzymała Justyna Klimiuk, uczennica SP Nr 6 w Hajnówce, zawodniczka sekcji pływackiej KS
„Puszcza” Hajnówka,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca w kategorii szkoły gimnazjalne otrzymał Łukasz Jakoniuk
z Hajnowskiego Klubu Sportowego „Żubr”,
• Tytuł Najpopularniejszego Sportowca w kategorii szkoły ponadgimnazjalne zdobył Piotr
Sacharczuk z I LO w Hajnówce,
• W kategorii seniorzy I miejsce zajął Daniel Saczko,
• W kategorii oldboy I miejsce zdobył Aleksander Prokopiuk,
• W kategorii sportowiec honorowy I miejsce zajął Adam Gawryluk,
• Tytuł „Najpopularniejszego Trenera Ziemi Hajnowskiej 2011 r.” zdobył Edward Terebun.

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz upominkami książkowymi
ufundowanymi przez organizatorów, włodarzy gmin i miast, a także Firmę „Runo” z Hajnówki. Dzięki
wsparciu Piekarni „Podolszyńscy” gala zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

21 kwietnia w zawodach pływackich o Puchar Dyrektora Parku Wodnego wzięły udział dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych - ogółem 39 uczennic i uczniów z Hajnówki i z
powiatu hajnowskiego. Po raz pierwszy startowały dzieci z rocznika 2003 i młodsi. Grupa ta jest również
objęta szkoleniem przy klubie sportowym „Puszcza” Hajnówka. Każdy z nich oraz zwycięzcy
poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowy medal. Uhonorowani pamiątkowymi statuetkami zostali
najwszechstronniejsi i najzdolniejsi zawodnicy: Kaja Kruszewska, Justyna Klimiuk i Emil Dawidziuk. W
trakcie trwania zawodów młodzież i dzieci mogły korzystać z atrakcji Parku Wodnego.

XII Półmaraton Hajnowski to największa impreza biegowa w województwie podlaskim, o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym. Chcemy jednak w tym miejscu wspomnieć poprzednią edycję
biegu, gdyż XI Półmaraton wyróżniony został w sposób następujący: „Wyróżnienie zostało nadane na
podstawie ogólnopolskiego głosowania przeprowadzonego w dniach 18 – 26 stycznia 2012 dla
udokumentowania doskonałej imprezy biegowej o nazwie XI Półmaraton Hajnowski przez portal
internetowy maratonypolskie.pl oraz biegaczy z całego kraju.”

- I miejsce w Polsce w kategorii Półmaratony Kameralne na 26 zgłoszonych kandydatur
- III miejsce w Polsce w kategorii Biegi Średnie 200-499 uczestników na 94 zgłoszone kandydatury
- IV miejsce w Polsce w kategorii Miasta 5000 - 25000 mieszkańców na 81 zgłoszonych kandydatur
- V miejsce w Polsce w kategorii Biegi organizowane przez Miasta, Gminy, Ośrodki na 136 kandydatur
- I miejsce w kategorii Województwo Podlaskie na 5 zgłoszonych kandydatur.

Sobota, 19 maja, była świętem biegania w Hajnówce. Honorowy start XII Półmaratonu
Hajnowskiego w towarzystwie przyjaciół i rodzin odbył się w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce.
Zawodnikom asystowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzona przez Krzysztofa
Romaniuka. Sygnał do startu dał Eugeniusz Bedeniczuk – olimpijczyk w trójskoku z Barcelony (1992r.).
Następnie zawodnicy po przebiegnięciu 200 metrów, przewiezieni zostali autokarami do Białowieży na
linię startu ostrego.
Punktualnie o godzinie 12.00, po odegraniu na rogu hejnału myśliwskiego przez uczniów Zespołu
Szkół Leśnych w Białowieży, zawodnicy wystartowali. Malowniczą trasę z Białowieży do Hajnówki
najszybciej pokonał Maciej Łucyk - Intersport Team Poznań, czasem 1,11,16. Drugi na mecie

zameldował się Bartosz Olszewski – Warszawiaky Warszawa – 1,11,57, trzeci Paweł Grygo – KS
Łomżanie Łomża – 1,12,49, czwarty Michał Markowski - Pogoń Siedlce – 1,13,16.
Najlepsza spośród kobiet – Olga Łyjak – Accelerate Warszawa – osiągnęła czas 1,35,29, druga
Andres Beata – Entre.pl Warszawa – 1,35,46, trzecia Sylwia Cymek - KS Łomżanie Łomża – 1,39,12,
czwarta Ukrainka Olena Babenko LKB Rudnik Brody – 1,41,56.
Pierwszy hajnowianin – Andrzej Radzymin – metę minął jako 19, uzyskując czas – 1,26,03.
Wśród kobiet najszybsza była Dorota Bartoszewicz (159) – 1,51,45
Spośród 300 zgłoszonych zawodników, tegoroczny bieg ukończyło 263 osoby, w tym 45 kobiet.
WYNIKI 25 ZAWODNIKÓW Z POWIATU HAJNOWSKIEGO
miejsce 19 – Andrzej Radzymin, Hajnówka – 1:26:03
miejsce 34 – Marcin Czabaj, Hajnówka – 1:30:32
miejsce 78 – Anatol Kot, Hajnówka – 1:40:06
miejsce 83 – Włodzimierz Iwaniuk, Hajnówka – 1:40:44
miejsce 87 – Stanisław Góralczyk, Hajnówka – 1:41:05
miejsce 99 – Adam Leoniuk, Grabowiec – 1:42:04
miejsce 105 – Andrzej Pleskowicz, Narew – 1:43:28
miejsce 106 – Tarasij Ostrowierch, Hajnówka – 1:43:30
miejsce 121 – Leon Jakimiuk, Hajnówka – 1:45:40
miejsce 122 – Grzegorz Szymaniuk, Grabowiec – 1:45:40
miejsce 129 – Denisiuk Zdzisław, Hajnówka – 1:46:39
miejsce 133 – Jarosław Kiełbaszewski, Hajnówka – 1:47:23
miejsce 159 – Dorota Bartoszewicz, Hajnówka – 1:51:45
miejsce 160 – Mirosław Bartoszewicz, Hajnówka – 1:51:55
miejsce 188 – Roman Siebiesiuk, Hajnówka – 1:57:05
miejsce 199 – Krzysztof Wilkaniec, Hajnówka – 1:58:52
miejsce 200 – Aleksander Prokopiuk, Hajnówka – 1:59:02
miejsce 204 – Tadeusz Karanos, Hajnówka – 1:59:50
miejsce 218 – Wiera Stasiewicz, Hajnówka – 2:05:46
miejsce 222 – Wiktor Boroń, Hajnówka – 2:07:12
miejsce 223 – Piotr Iwaniuk, Hajnówka – 2:07:50
miejsce 226 – Grażyna Tychoniuk, Hajnówka – 2:08:46
miejsce 239 – Justyna Borkowska, Hajnówka – 2:16:36
miejsce 240 – Maciej Borkowski, Hajnówka – 2:16:36
miejsce 255 – Leoncjusz Stasiewicz, Hajnówka – 2:19:52

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg, nagrodzeni zostali drewnianymi, imiennymi
medalami. Dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych dokonali: Bazyl Stepaniuk Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Eugeniusz Bedeniczuk, Mirosław Chilimoniuk – Dyrektor Parku
Wodnego w Hajnówce i przedstawiciele sponsorów – Aleksander Bondaruk - Prezes Ceramiki
Budowlanej Lewkowo, Włodzimierz Teterko i Andrzej Puza – BUDOMEX, Kazimierz Zachaj – kantor
wymiany walut.
Za miejsca I – IV w kategorii open kobiet i mężczyzn wręczono nagrody pieniężne. Bon o
wartości 500 złotych, ufundowany przez firmę Budomex z Gołdapi, przekazał najmłodszej zawodniczce z
Hajnówki – Dorocie Bartoszewicz – Pan Włodzimierz Teterko przedstawiciel Firmy w Hajnówce.
Po ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano nagrody: rowery,
termosy, koszyki słodyczy, zestawy przypraw Runo, frytkownicę, mikser, miód, piłki, gadżety kibica,
dwudniowy pobyt dla dwóch osób w czterogwiazdkowym hotelu Żubrówka w Białowieży.
Następnie wszyscy udali się na imprezę integracyjną do Kompleksu Agroturystycznego „Sioło
Budy”. W programie było ognisko, degustacja potraw kuchni regionalnej oraz pieczony dzik.

Od 11 kwietnia do 30 czerwca w każdą środę spotykaliśmy się na przepięknych leśnych trasach,
by wspólnie realizować przedsięwzięcie pod nazwą „Hajnówka biega”. Wszyscy chętni mogli pokonać
wyznaczoną trasę marszem, truchtem lub biegiem pod okiem instruktora. W każdym z 9 spotkań brało
udział średnio 12 uczestników. „Hajnówka biega” to impreza cykliczna, odbywająca się już od 3 lat.

1 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 i Powiatowym
Szkolnym Związkiem Sportowym, przeprowadziliśmy zawody sportowe w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich pod hasłem „Dzień Dziecka – Dniem Sportu”. Uczestnikami zawodów
byli uczniowie z hajnowskich gimnazjów. Młodzież rywalizowała w lekkiej atletyce, plażowej piłce
siatkowej i piłce nożnej.

Wiosenne rozgrywki piłkarskie zakończyły się 16 czerwca spotkaniem wszystkich zespołów
młodzieżowych. Dobre występy naszych piłkarzy w gronie najlepszych zespołów z całego województwa,
potwierdziły słusznie obrane kierunki rozwoju sekcji piłki nożnej Ośrodka. W zespołach mamy
prawdziwe talenty, a ciekawostką jest również to, że wielu z nich osiąga dobre wyniki w nauce oraz
innych dyscyplinach sportu, reprezentując także swoje szkoły na szczeblu województwa.
Piłkarze zeszłorocznej drużyny juniorów starszych, którzy przeszli do seniorów – Tomasz Hudoń,
Piotr Żabiński, Adam Kozak i Patryk Sienkiewicz, w krótkim czasie stali się podstawowymi
zawodnikami drużyny. Omówienie i podsumowanie sezonu piłkarskiego odbyło się przy pieczonej
kiełbasce z grilla. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia poszczególnych zespołów oraz życzenia
aktywnego, bezpiecznego wypoczynku w trakcie wakacji.
Zadania szkoleniowe były realizowane dzięki wsparciu pracowników Referatu Polityki
Gospodarczej Urzędu Miasta, Firmy Opal, Spółki Runo, Anatola Oniszczuka – Punkt sprzedaży jabłek, ul
Polna 28, Zarządu Puszcza Hajnówka oraz rodziców najmłodszej grupy wiekowej – Żaków.

Również 16 czerwca w szóstej edycji Otwartych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Plażowej
rywalizowało 18 zawodników. Dziewięć zespołów rozgrywało zawody systemem podwójnych eliminacji
- „brazylijskim” na dwóch boiskach. Mecze półfinałowe i finałowe były bardzo wyrównane i każda
drużyna mogła stanąć na najwyższym stopniu podium. Najlepsza okazała się para: Mateusz Sacharewicz i
Sebastian Wójcik. Zawodników drużyn finałowych nagrodzono pucharami i upominkami firmy „Runo”.

Tydzień później na Orliku przy ZS nr 1 w Hajnówce odbyły się „Mini Mistrzostwa Europy 2012”
w piłce nożnej chłopców z rocznika 2002 i młodszych. Do turnieju przystąpiło 5 drużyn: BKS Jagiellonia
Białystok, SP Dubicze Cerkiewne, Kolejarz Czeremcha oraz dwie drużyny reprezentujące grupę Żaków
OSiR Puszcza Hajnówka.
Każda z drużyn została oznakowana barwami narodowymi państw, które wystąpiły na arenach
tegorocznego Euro 2012. Zwyciężył zespół z Białegostoku, zaś na drugim miejscu uplasowała się
drużyna z Hajnówki, pokonując Dubicze Cerkiewne. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe puchary i
drobne upominki. Po dekoracji zwodnicy z opiekunami i rodzicami zostali zaproszeni na piknik, na
którym zapewniono gorący posiłek oraz słodki poczęstunek. Podczas pikniku odbywały różne
konkurencje sportowe oraz turniej wiedzy o Euro 2012. Ostatnim punktem programu Mini Mistrzostw
Europy 2012 był mecz rozegrany pomiędzy chłopcami z KS Puszcza, a ich tatusiami.

3, 10 i 17 lipca na boiskach OSiR w Hajnówce rozegrano turnieje wakacyjne dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej plażowej. Przedsięwzięcie było
realizowane w ramach projektu „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży –
Akcja Lato 2012”. W turniejach wzięły udział 24 drużyny. Po serii emocjonujących pojedynków i dawce
dobrej zabawy nastąpiło wręczenie pamiątkowych medali, słodyczy i drobnych upominków wszystkim
zawodnikom.

W dniach od 4 do 9 lipca Hajnówka, Siemiatycze i Mielnik gościły reprezentacje ośmiu
województw z rocznika 1998, które grały o miano najlepszego zespołu w Polsce. We wszystkich meczach
kibice mogli oglądać wiele ciekawych akcji, parad bramkarzy oraz przepięknych bramek. Wszystkie
drużyny prezentowały zbliżony poziom sportowy, a o zwycięstwie decydował łut szczęścia lub dobra
dyspozycja dnia. Wszyscy młodzi aktorzy piłkarskich zmagań na boisku w Hajnówce wykazali się dużym
zaangażowaniem i wolą walki, co przełożyło się na duże emocje zarówno u piłkarzy jak ich opiekunów.
Uśmiechy po wygranych pojedynkach na twarzach trampkarzy, krzyżowały się ze łzami w oczach po

przegranych meczach. W siemiatyckim finale najlepiej zaprezentował się zespół z Wielkopolski, który
pokonał gospodarzy, drużynę Podlasia, a trzecie miejsce zdobyła ekipa z Łodzi. Dekoracja drużyny z
Łodzi odbyła się w Hajnówce.
Przydzielenie Hajnówce przez Podlaski Związek Piłki Nożnej współorganizowania mistrzostw
Polski było znakomitą okazją do promocji naszego miasta i regionu Puszczy Białowieskiej. Sześć
reprezentacji piłkarskich, które rywalizowały między sobą w Hajnówce, otrzymało drobne upominki
przybliżające przyjazne klimaty naszego regionu. Ważnym elementem tego typu turniejów jest też
przypomnienie młodym piłkarzom znanych, często zapominanych przez czas sylwetek polskich
sportowców. Do tego grona należy zaliczyć Wacława Kuchara. Mimo że był uznawany za najlepszego
piłkarza okresu międzywojennego, nie przeszkadzało mu to w uprawianiu z dużymi sukcesami innych
dyscyplin sportu. Dobrze się stało, że młodzi piłkarze z rocznika 1998 mają takiego znakomitego patrona.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do wsparcia organizacji mistrzostw. W szczególności pracownikom Referatu Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta, Zastępcy Wójta Gminy Białowieża Dariuszowi Dutkowskiemu oraz najmłodszym
piłkarzom drużyny Żaków, którzy rzetelnie i sumiennie pomagali podczas rozgrywanych spotkań.

20 lipca odbyła się impreza edukacyjno – informacyjna na temat bezpieczeństwa i zachowania się
podczas przeróżnych zagrożeń, na które jesteśmy narażani na co dzień. Funkcjonariusze policji i straży
pożarnej w bardzo ciekawy sposób przybliżyli najmłodszym uczestnikom wiedzę na temat zagrożeń
czyhających w czasie wakacji. Nasi młodzi piłkarze zdali egzamin na piątkę, plasując się w czołówce
startujących zespołów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i
słodyczami.

W dniach 6-7-8 lipca zorganizowaliśmy pierwszą wyprawę rowerową do miejscowości Kamieniec
na Białorusi. 28 miłośników wycieczek rowerowych z Hajnówki, Warszawy i białostockiego Klubu
Rowerowego „Eskapada” przekroczyło granicę w Białowieży.
Razem z białoruskimi przewodnikami odwiedzili zbiorową mogiłę z czasów II Wojny Światowej
„Krzyże” oraz siedzibę Dziadka Mroza. Następnego dnia odbyła się wycieczka autokarowa do Brześcia,
gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Archeologiczne, Brzeską Twierdzę, Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich i Muzeum przedmiotów odzyskanych przez służby celne na granicy. Rankiem trzeciego
dnia zwiedzili Wieżę Kamieniecką z końca XIII wieku, pomnik założyciela miasta, cerkiew pod
wezwaniem Szymona Słupnika i odnowiony kościół. W drodze powrotnej, w Kamieniukach, odwiedzili
Muzeum Przyrodnicze.

„Osiedlówka w grze” - turniej przygotowany dla roczników 1998-1996 oraz 2002-2000
zgromadził 64 zawodników. Zawody miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży w okresie wakacyjnym oraz wyłapanie talentów do drużyn młodzieżowych OSiR-u. Medale i
statuetki ufundował Urząd Miasta w Hajnówce w ramach projektu „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu – Wakacje 2012”.

28 lipca na basenach OSiR została zorganizowana impreza rekreacyjno – sportowa, w której
uczestniczyło 40 osób. Na małym basenie rywalizowały maluchy w konkurencjach szybkościowo –
zwinnościowych, natomiast starsi na dużym basenie uczestniczyli w zawodach pływackich na dystansie
20 i 40 metrów stylem grzbietowym, dowolnym i zmiennym.

W okresie wakacji odbywał się 10-dniowy kurs gry w tenisa, prowadzony przez Martę Jankowską,
zawodniczkę AZS UE Poznań. Kurs zakończył się turniejem rozgrywanym w dwóch kategoriach
wiekowych. Tegoroczna VI edycja Wakacyjnego Turnieju Tenisa Ziemnego była wyjątkowa, gdyż
sportowa rywalizacja zawodników trwała aż 2 dni. W grupie młodszej (do lat 14) zwyciężył Jakub
Giermaniuk, a w grupie starszej – Emil Dawidziuk. Dzięki rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek,
turniej miał charakter sportowego pikniku. Wierzymy, że impreza tego typu wpłynie na popularyzację
tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży w Hajnówce.
11 sierpnia tenisiści ziemni mogli sprawdzić swoje umiejętności na kortach, uczestnicząc w
Indywidualnym Turnieju Tenisa Ziemnego.

W ostatni weekend sierpnia 12 miłośników dwóch kółek pokonało w ciągu 3 dni niemal 150
kilometrów. Rajd pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowany został we współpracy z
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pierwszego dnia trasa wiodła przez Lipiny, Kose Mosty, Stare Masiewo, Babią Górę,
Siemianówkę, Tarnopol do miejscowości Bondary. Drugiego – przez Michnówkę, Eliaszuki, Porosłe,
Rybaki, Hajdukowszczyznę, Waśki, Narew, Odrynki, do wsi Rybaki. Główną atrakcją eskapady było
zwiedzanie skitu ojca Gabriela w Odrynkach. Wieczorami przy ogniskach do późnych godzin
wieczornych trwały rozmowy o rowerach, akcesoriach, modzie rowerowej, trasach i planach na
przyszłość. Zapewnione w ciekawych miejscach noclegi i smaczne jedzenie uatrakcyjniły wyjazd.
Ostatniego dnia droga do Hajnówki prowadziła przez Podborowiska, Krynicę, Gnilec i Narewkę.

1 września na naszym stadionie zorganizowaliśmy VI Spartakiadę Sportowo – Rekreacyjną z
udziałem osób niepełnosprawnych. Wydarzenie to zainaugurowało obchody „Dni Hajnówki”.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz Burmistrz
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak.

Spotkanie kibiców, organizatorów oraz 52 uczestników i opiekunów zintegrowało wszystkie
środowiska z powiatu hajnowskiego. Poziom trudności w poszczególnych konkurencjach był
dostosowany do możliwości uczestników, co umożliwiało osobom nawet z największą dysfunkcją czynny
udział w zawodach. Głównym celem imprezy było zachęcenie do aktywnego stylu życia, umocnienie
odwagi oraz przełamanie barier społecznych.
Wszystkim przygotowaliśmy poczęstunek i pamiątkowe medale, natomiast drobne upominki
ufundował Urząd Miasta Hajnówka.

W drugą sobotę września, w V Turnieju Siatkówki Plażowej Drużyn Mieszanych o Mistrzostwo
Hajnówki 2012, wzięło udział 8 par. W turnieju wspaniale spisywały się dziewczęta, które mimo gry na
wysokiej siatce – 2,43m skutecznie atakowały i blokowały. Po emocjonujących, stojących na wysokim
poziomie rozgrywkach, wyłoniono 4 najlepsze drużyny finałowe. W zaciętym meczu o pierwsze miejsce
zwyciężyła para Joanna Łojewska i Łukasz Iwaniuk, pokonując Sylwię Kardasz i Mateusza Kardasz.
Cztery najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody w postaci zestawów przypraw firmy „Runo” z
Hajnówki. Najlepsza para dodatkowo otrzymała piłki siatkowe.

Gdy w 1995 roku odbył się I Bieg Uliczny o Puchar Burmistrz Miasta Hajnówka, nikt nie
spodziewał się, że na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych OSiR. Obecnie to największe
wydarzenie sportowe dla dzieci i młodzieży z naszego regionu, promujące bieganie.
22 września, trasa XVIII edycji biegu, jak co roku, wiodła wokół Parku Miejskiego. Starty do
biegów wyznaczyliśmy w różnych miejscach, w zależności od kategorii wiekowych. Wspólną linię mety,
ulokowaną w Amfiteatrze, przekroczyło 321 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych w kategorii open kobiet i mężczyzn. Bardzo dobrze
zaprezentowali się młodzi członkowie Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka – lekkoatleci: Konrad
Książyk, Emilia Kozak, Natalia Tarasiuk, Natalia Wiertel, Sylwia Wawreszuk, Diana Karpiuk, pływacy:
Emil Dawidziuk, Kaja Kruszewska, Damian Abramczuk, Justyna Klimiuk, Patryk Kruszewski, Kacper
Bondaruk, piłkarze: Adam Bagrowski, Szamir Nalbaldyan, Dawid Simoniuk, Krystian Dutkowski, Nikon
Markiewicz, Łukasz Karpiuk. Świadczy to o tym, że wszyscy trenerzy właściwie kształtują motorykę, a
zwłaszcza przygotowanie wytrzymałościowe. Dzięki biegom ulicznym mają również możliwość
wyłonienia nowych talentów sportowych.
W każdym biegu najlepsza szóstka była nagradzana pamiątkowymi medalami i słodyczami, zaś
zwycięskie szkoły otrzymały puchary.

Lekkoatletyka zwana Królową Sportu – obecnie mało popularna dyscyplina, znalazła również
swoich zwolenników na terenie miasta Hajnówka. Dzięki przychylnej postawie władz Miasta oraz
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce Mirosława Awksentiuk, od 1 września 2011r.
reaktywowana została działalność Sekcji Lekkiej Atletyki przy Klubie Sportowym Puszcza Hajnówka.
Już od tego momentu pojawiło się kilku młodych zawodników, którzy wykazują zainteresowanie
uprawianiem tej dyscypliny sportu, a w szczególności konkurencji biegowych. Od początku działalności
sekcji, dzięki owocnej współpracy nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych oraz instruktora Sekcji Lekkiej Atletyki KS Puszcza Romana Sacharczuka, wyłoniono
grupę utalentowanych zawodników.
Na szczególną uwagę zasłużył Konrad Książyk. Zawodnik ten po kilku miesiącach treningu,
zaczął odnosić znaczące sukcesy na trasach biegów przełajowych, zwyciężając w swojej kategorii, na
wszystkich imprezach eliminacyjnych do Mistrzostw Województwa Podlaskiego. Zdobył tytuł Mistrza
Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych w kategorii młodzików, na dystansie 1500 m. Konrad
również z powodzeniem wystartował na dystansie 2000m, na Mistrzostwach Makroregionu Lubelsko –
Podlaskiego w Lekkiej Atletyce w Zamościu. Zwycięstwo to zapewniło mu start na Mistrzostwach Polski
Młodzików, które odbyły się 29 i 30 września w Słubicach. W biegu na 2000 metrów zdobył wysokie 7
miejsce. Był to debiut tego zawodnika na Mistrzostwach Polski i należy uznać ten start za bardzo udany.

W międzyczasie Sekcję Lekkiej Atletyki uzupełnili młodzi zawodnicy ze szkół powiatu
hajnowskiego, m.in. Natalia Tarasiuk, Natalia Wiertel, Kacper Tomaszuk, Emilia Kozak, Sylwia
Wawreszuk.

Druga po Półmaratonie Hajnowskim duża impreza biegowa „III Hajnowska Dwunastka” miała
miejsce 6 października na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. W porównaniu do roku ubiegłego frekwencja
zawodników wzrosła o 72%. Dwunastokilometrowy dystans, wiodący ścieżkami Puszczy Białowieskiej
ukończyło 122 osoby, w tym 23 kobiety. Każdy zawodnik został udekorowany drewnianym, imiennym
medalem. Zwyciężył Damian Roszko z Moniek z czasem 0:41:34. Najlepsza wśród pań Justyna Supińska

uzyskała wynik 0:51:56. Oboje otrzymali Puchary Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka. Poza tym
zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-VI, zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami żubra.
Pamiętaliśmy także o najmłodszych pociechach zawodników i przygotowaliśmy dla nich „Bieg za
żubrem”. Wszystkie dzieci otrzymały medale, słodycze i napoje oraz mogły zrobić pamiątkowe zdjęcie z
królem Puszczy Białowieskiej.
Imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Można było podziwiać występy zespołu
tanecznego „Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultury oraz nabyć pamiątki na kiermaszu rzemiosła
ludowego, przygotowanego przez Nadleśnictwo Hajnówka – współorganizatora imprezy. Ostatnim
punktem dnia było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

11 listopada już po raz czwarty zawodnicy wzięli udział w Turnieju Tenisa Stołowego im.
Jarosława Leszczyńskiego. Zawody otworzył sędzia główny Janusz Ludwiczak. Powitał zgromadzonych i
poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć o zmarłym, wybitnym sportowcu naszego regionu.
Przez cały dzień rywalizowało ze sobą 68 osób z Hajnówki, Dubin, Dubicz Cerkiewnych,
Czeremchy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Byli to uczniowie szkół podstawowych (w dwóch
kategoriach wiekowych), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli w kategorii seniora i oldboja.
Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów mecze rozgrywano na pięciu stołach, a sportowa
rywalizacja sprawiła, że turniej był niezwykłą frajdą dla wszystkich.

Oceniając zmagania naszych drużyn młodzieżowych po zakończeniu rundy jesiennej można
stwierdzić, że był to ciekawy i udany sezon. Juniorzy młodsi walczyli w swojej grupie o najwyższe cele,
a swoją grą potwierdzili, że zasługują na drugie miejsce w tabeli grupy II. Karol Czykwin, Paweł
Awksentiuk, Adam Gawryluk i Grzegorz Aleksiejczuk udanie zadebiutowali w IV – ligowej Puszczy
Hajnówka w meczu z Cresovią Siemiatycze, pokazując swoje wysokie piłkarskie umiejętności.
Trampkarze, pomimo nielicznej kadry i odległego miejsca w tabeli, starali się walczyć z każdym
przeciwnikiem. Po jesiennym uzupełniającym naborze do zespołu, trener będzie miał większe pole
manewru, co powinno przełożyć się na awans w tabeli rozgrywek. Młodzicy z dwoma kadrowiczami
reprezentacji województwa Michałem Grygorukiem i Dawidem Simoniukiem mają szansę na wiosnę
powalczyć o drugie miejsce w swojej grupie. Najmłodszy zespół Orlików w swoim debiucie w
rozgrywkach uplasował się na drugim miejscu w swojej grupie, z widoczną poprawą w grze.
Wieloletnia praca pracowników Ośrodka powoli przynosi pozytywne wyniki. Z roku na rok
zwiększa się grupa młodych adeptów piłki nożnej, chcących rozwijać swoją sportową pasję w naszym
Ośrodku i Klubie.
Należy dodać, że trzech wychowanków Ośrodka 17-letni Daniel Bagrowski, Adam Langa i Dawid
Okuniewski w rundzie jesiennej zasiliło IV – ligową drużynę KS Puszcza Hajnówka, a 15 – letni Dawid
Jakubowski i Karol Milas otrzymali propozycje gry w zespole MOSP Jagiellonia Białystok.
Systematyczna praca na treningach pozwala osiągać upragnione cele w poszczególnych grupach
wiekowych, z awansem do kadry seniorów Puszczy włącznie.

W rundzie wiosennej i jesiennej Hajnówkę odwiedziły zespoły MOSP Jagiellonia Białystok, BSP
Jagiellonia Białystok, OSiR Wigry Suwałki, ŁKS 1926 Łomża, Olimpia Zambrów, Sokół Sokółka, Ruch
Wysokie Mazowieckie, Sparta Augustów, Hetman Białystok, Skra Czarna Białostocka, MOSiR Bielsk
Podlaski, MOSiR Siemiatycze, KP Michałowo, Sparta Szepietowo, Krypnianka Krypno, MOSiR Mońki,
Gryf Gródek, Pionier Brańsk.
IV Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Parku Wodnego odbyły się w sobotę, 1 grudnia.
Zawody, w których wzięły udział w sumie 74 osoby, miały charakter dwuetapowy. W I etapie
wystartowali najmłodsi pływacy – uczniowie klas I-II i III-IV szkół podstawowych – od niedawna
trenujący w sekcji KS Puszcza. Rywalizacja sportowa dowiodła, że nasi najmłodsi zawodnicy dysponują
dużymi umiejętnościami, co powinno się przełożyć na dobre rezultaty w przyszłości.
Natomiast II etap, to mistrzostwa klubowe, które przeprowadziliśmy po raz pierwszy – w trzech
kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. W zawodach gościliśmy kluby – Wodnik Bielsk Podlaski,
UKS Omega Sokółka, Żak Biała Podlaska. Dzięki temu hajnowscy pływacy KS Puszcza, trenujący pod
okiem Ireny Grygoruk i Leszka Kabasy, mieli okazję sprawdzenia swoich umiejętności z wymagającymi
rywalami.
Zawody klubowe stały na wysokim poziomie, o czym świadczą ustanowione nowe rekordy
życiowe zawodników i zawodniczek. Rangę imprezy podniósł udział Norberta Wawulskiego z Wodnika
Bielsk Podlaski – wicemistrza Polski na 50m stylem klasycznym na krótkim i długim basenie.

8 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce został rozegrany VI Mikołajkowy
Turniej Orlików w piłce nożnej (rocznik 2002 i młodsi). Kiedy organizowano pierwszy turniej dla
zespołów z powiatu hajnowskiego, nikt się nie spodziewał, że uzyska dużą popularność i stanie się
największą imprezą cykliczną dla najmłodszych piłkarzy w naszym mieście.
Dzięki hajnowskiej gościnności, wzorowej organizacji i wspaniałej oprawie zawodów,
zaproszenia chętnie przyjmują znane kluby z województwa podlaskiego. W szranki tegorocznego turnieju
stanęło 6 drużyn. Najlepszym zespołem okazał się Piast Białystok. Kolejne miejsca zajęły MOSP
Jagiellonia Białystok, AP Talent Białystok, OSiR II Puszcza Hajnówka, MOSiR Bielsk Podlaski i OSiR I.
Na zakończenie wspólnego spotkania piłkarskiego rozegrano mecz pokazowy pomiędzy
zwycięzcami turnieju Piastem Białystok, a drużyną złożoną z zawodników pozostałych zespołów.
Triumfator turnieju przegrał z reprezentacją 0:1. Takie turnieje są okazją do integracji zawodników,
trenerów, licznie przybyłych rodziców oraz doskonałą promocją dziecięcej piłki nożnej. Uroczystej
dekoracji dokonali rodzice hajnowskich piłkarzy, którzy pełnili rolę gospodarzy. Poza pucharami i
medalami okolicznościowymi, wszystkie zespoły otrzymały kosze pełne słodyczy.

Ostatnią imprezą sportową, jaką przygotowaliśmy był Gwiazdkowy Turniej Szachowy. 14
grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce, przy 15 szachownicach rywalizowało 64
zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Hajnówki,
Dubicz Cerkiewnych i Hołod. Za miejsca I – IV uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Przygotowaniem, organizacją i realizacją ofert Ośrodka zajmowali się: Janusz Ludwiczak, Marek
Hanula, Roman Wnuczko, Małgorzata Muszkatel, Tomasz Giermaniuk, Roman Sacharczuk, Edward
Poniecki, Marta Kowalska, Artur Świętochowski. Przygotowaniem obiektów i utrzymaniem ich
należytego stanu zajmowali się: Sławomir Andrejuk, Anatol Hajduk, Jan Sawko, Walentyna Szymoniuk,
Paweł Dmitruk.
Na wzbogacenie oferty Ośrodka i wysoką jakość organizowanych imprez rekreacyjno –
sportowych miała wpływ pomoc rzeczowa i materialna ze strony osób fizycznych, firm i urzędów
hajnowskich. Serdeczne podziękowania kierujemy do:
- Urzędu Miasta Hajnówka
- Starostwa Powiatowego w Hajnówce
- Urzędu Gminy Białowieża
- Parku Wodnego w Hajnówce
- Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka
- Komendanta oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce
- Nadleśniczego oraz pracowników Nadleśnictwa Hajnówka
- Komendanta oraz pracowników Placówki Straży Granicznej w Białowieży
- Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce
- Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce
- Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce
- Dyrektora Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
Finansowo wspierali nas:
- DomLux Market Michał Puc

- Firma Andrewpol Andrzej Pryczynicz

- Piekarnia Bochen Maciejczuk, Bondaruk

- Runo Sp. z o.o. w Hajnówce

- Piekarnia Podolszyńscy

- Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.

- Bank Spółdzielczy w Hajnówce

- Kompleks Agroturystyczny Sioło Budy

- Hotel Żubrówka w Białowieży

- Kompania Piwowarska Browar Dojlidy Białystok

