Ostatnie dni grudnia to tradycyjnie czas podsumowań kończącego się roku. W świecie
hajnowskiego sportu minione 12 miesięcy przyniosło kibicom, zawodnikom i działaczom wiele
niezapomnianych chwil. Niewątpliwie rok 2013 należał do bardzo pracowitych. Założenia przyjęte
na ten okres zostały w pełni zrealizowane. Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia tego
roku.
Dnia 18 stycznia w Parku Wodnym w Hajnówce przeprowadziliśmy we współpracy z
Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym sprawdzian pływacki przed półfinałami
wojewódzkimi – Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w pływaniu. W imprezie uczestniczyło 75
zawodników. Zawody pływackie w ramach współzawodnictwa szkolnego uwzględniają tylko po
jednej kategorii w poziomie szkolnym – szkół podstawowych rocznik 2000 i młodsi oraz szkół
gimnazjalnych rocznik 1997 – 1999. Jednak idąc za dużym rozwojem tej dyscypliny dopuściliśmy
do zawodów roczniki młodsze. Udział maluchów z klas II i III uatrakcyjnił zmagania na pływalni.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w dniach 23 – 25 stycznia odbyła się Młodzieżowa
Liga w Piłce Siatkowej Szóstek. Impreza siatkarska zorganizowana została w ramach projektu
„Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013”. W
turnieju uczestniczyło 11 drużyn, w sumie 71 zawodników. Najlepsze drużyny w każdej kategorii
otrzymały pamiątkowe medale oraz bilety wstępu na basen ufundowane przez Dyrektora Parku
Wodnego w Hajnówce.

„Zima też jest piękna” - pod takim hasłem 26 stycznia zorganizowaliśmy imprezę
rekreacyjno-sportową na lodowisku w ramach projektu z Urzędu Miasta – Akcja Zima 2013.
Konkurencje zostały podzielone na: przedszkolaków, uczniów SP i PG. Po wspólnej rozgrzewce na
czterech torach rozpoczęła się rywalizacja indywidualna. Impreza zakończyła się meczem
hokejowym, do którego została wybrana najlepsza ósemka chłopców. Mroźna zima nie
przeszkodziła we wspaniałej zabawie na świetnie przygotowanej tafli na Białym Orliku. Wszyscy
startujący zostali nagrodzeni słodyczami, a wyróżniający się – medalami. W imprezie brało udział
27 dzieci oraz towarzyszący im opiekunowie.

Od wielu lat prowadzimy systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą z hajnowskich szkół.
Dzięki swoim staraniom zwiększamy świadomość młodych mieszkańców Hajnówki, że sport może
być modny i ważny w życiu każdego z nich a czas spędzony aktywnie nie jest czasem straconym.
Przykładem jest hajnowska drużyna Orlików. Pomimo że uprawiają piłkę nożną od niedawna, to z
pasją zagłębiają tajniki tej dyscypliny sportu. Z myślą o młodych piłkarzach, którzy nie wyjechali
na zimowiska, przygotowaliśmy ofertę „A my lubimy ruch – dochodzeniowy obóz sportowy z
elementami profilaktyki”. Zajęcia odbywały się dwa razy dziennie. Przed południem dzieci miały
do dyspozycji lodowisko oraz atrakcje Parku Wodnego, zaś popołudnia spędzały na hali sportowej
Zespołu Szkół nr 3, gdzie szlifowały swoją technikę piłkarską. W zimowym projekcie uczestniczyło
30 młodych piłkarzy.
W ostatnim dniu piłkarskich zajęć uczestnicy projektu spotkali się z koordynatorem
Miejskiego Programu Profilaktyki Joanną Wróbel. W trakcie spotkania poruszono temat
właściwych zachowań i postaw dzieci. Wszyscy młodzi piłkarze zostali nagrodzeni pamiątkowymi
medalami i dyplomami. Mimo że ferie zimowe przeminęły bardzo szybko, to wspólnie spędzony
czas był naprawdę świetnie wykorzystany.

Udział piłkarzy w obozie dochodzeniowym miał duży wpływ na zdobycie zaszczytnego II
miejsca w wyjazdowym Turnieju Piłkarskim o Puchar Burmistrza Bielska Podlaskiego (na osiem
uczestniczących w turnieju drużyn). Cała drużyna hajnowskich Orlików (19 osób) otrzymała
pamiątkowe medale oraz okazały puchar. Dodatkowym wyróżnieniem była nagroda dla najlepszego
bramkarza zawodów, którą otrzymał hajnowianin Michał Gagan. Wyboru dokonali trenerzy
uczestniczących drużyn.

Samorządowy Bal Sportu w naszym mieście jest już tradycją. V edycja imprezy odbyła się
w ostatnią sobotę karnawału – 9 lutego. Miłośnicy sportu i dobrej zabawy spotkali się w
Hajnowskim Domu Kultury.
Galę otworzyła Barbara Woszczenko. W imieniu organizatorów podziękowała wszystkim
zawodnikom, jak również trenerom, działaczom, sponsorom, władzom samorządowym naszego
miasta i powiatu oraz tym wszystkim, którzy wspierają rozwój hajnowskiego sportu.
Warto w tym miejscu wymienić kilka nazwisk naszych młodych zawodników, którzy już
wpisali się do kronik sportu:
* Po raz pierwszy od 40 lat mamy dwóch mistrzów województwa w pływaniu. Są to Kaja
Kruszewska i Damian Abramczuk, którzy okazali się najlepsi podczas zawodów Białymstoku.
* Znakomite, VII miejsce w kraju zdobył Konrad Książyk, w biegu na 2 km podczas Mistrzostw
Polski w Słubicach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces hajnowskiego lekkoatlety, który nie miał
sobie równych także podczas Mistrzostw Makroregionu Lubelsko – Podlaskiego w Lekkiej Atletyce
w Zamościu.
* Swoich reprezentantów w kadrze województwa mają również piłkarze. Są to Dawid Simoniuk i
Michał
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reprezentującego barwy Jagiellonii, który uczestniczył w konsultacjach Kadry Polski, czy Tomasza
Hudonia – w rundzie jesiennej zawodnika III-ligowej Warmii Grajewo.
Wysokie wyniki sportowców to efekt doskonałej pracy trenerów Romana Sacharczuka
(lekkoatletyka), Ireny Grygoruk, Leszka Kabasy (pływanie) czy Marka Hanuli, Marcina
Sawczyńskiego, Andrzeja Grygoruka (piłka nożna).
Do tańca grał zespół SHOW BAND, który spodobał się tak bardzo uczestnikom balu w
ubiegłym roku, że organizatorzy zaprosili go ponownie. Świetna muzyka i profesjonalne
prowadzenie imprezy przez wodzireja sprawiły, że wszyscy bawili się wesoło. W przerwach na
odpoczynek, wśród uczestników balu rozlosowano liczne atrakcyjne nagrody – odkurzacz, weekend
w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie, wizyta w salonie fryzjerskim „Justyna”, karnety do Parku

Wodnego, zestawy kosmetyków, kosze słodyczy, zestawy kibica, zestawy upominków z Urzędu
Miasta, maskotki żubra, piłki, koszulki, szalik.
Wyborna kuchnia Restauracji Leśniczanka – Aneta i Andrzej Lewczuk – zadowoliła
niejednego smakosza. Na pochwałę zasługuje również miła i fachowa obsługa kelnerska, która
dołożyła wszelkich starań, aby każdy z gości czuł się wyjątkowo.
Samorządowy Bal Sportu ma swoich wiernych bywalców. Dobra organizacja stała się marką
imprezy, na której w tym roku bawiło się ponad dwieście osób.

23 lutego w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 zorganizowaliśmy Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Hajnowskiego. Po raz trzeci z rzędu zwyciężył zespół LZS Narewka. W
szóstej już konfrontacji o prestiżowy puchar wzięło udział 6 zespołów z powiatu hajnowskiego – 70
osób. Oprócz dwóch drużyn z Hajnówki wystąpiły zespoły z Narewki, Narwi, Dubicz Cerkiewnych
i Kleszczel. Zawody były rozgrywane w systemie „każdy z każdym”. Mimo że w 15 rozegranych
meczach walka startujących drużyn była zacięta, to nie zawsze wyrównana, ale przepełniona
ambicją i zaangażowaniem zawodników. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano hajnowianina
Adama Langę. Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny oraz najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary, które wręczył Starosta Powiatu Hajnowskiego – Włodzimierz Pietroczuk.

Szachy to gra planszowa wymagająca perspektywicznego myślenia. Zawodnicy są pod
pewną presją, którą wyznacza zegar szachowy. 1 marca, tradycyjnie, w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta, przeprowadziliśmy Turniej Szachowy o Puchar Starosty i Burmistrza Miasta Hajnówka.
Przy 16 szachownicach zasiadło 45 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Przez pięć godzin rozegrano 92 półgodzinne partie. Najlepsze trójki w kategoriach
wiekowych zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami.

Kolejna edycja Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów odbyła się 2 marca. Do turnieju
przystąpiło 8 zespołów – 64 zawodników. Zawody rozegrane zostały w dwóch grupach po cztery
zespoły. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy rozegrały turniej finałowy. Kolejny raz najlepszym
okazał się zespół z Bielska Podlaskiego „Oldboje”.

Najlepsza czwórka dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych, która startowała w
zawodach 1 marca otrzymała prawo startu w Turnieju Szachowym w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych, zorganizowanym 15 marca. Ponownie do sali konferencyjnej Urzędu Miasta
przybyło 33 zawodników, którzy zasiedli przy 16 szachownicach i rozegrali 89 partii. Bardzo
dobrze zaprezentował się uczeń SP 6 – Kilp Karl, który dotarł do półfinałów oraz Kacper
Jankowski PG 1, który w finale wywalczył IV miejsce. Za miejsca I - IV zawodnicy i zawodniczki
otrzymali pamiątkowe puchary, natomiast półfinaliści i zawodnicy wyróżniający się zostali
uhonorowani medalami, które wręczył Sekretarz Miasta Jarosław Grygoruk. Drugi Turniej
Szachowy przeprowadzony był w wyniku dużego zainteresowania oraz istniejące już od kilku lat
sekcji szachowej, prowadzonej przez Leona Mikulicza.

Na sobotę, 16 marca zaplanowaliśmy I Edukacyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Prezesa PUK, w hali sportowej przy ZS nr 3. Spotkanie najmłodszych piłkarzy (80 osób) poza
aspektem sportowym miało na celu przybliżenie startującym jak ważna jest segregacja śmieci. Dwa
zespoły z Hajnówki, po jednym z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Czeremchy i Dubicz
Cerkiewnych rozegrały 15 meczów, w systemie „każdy z każdym”. W części sportowej najlepszym
zespołem okazała się drużyna MOSiR Bielsk Podlaski, która nie przegrała żadnego spotkania.
Najlepszym bramkarzem turnieju został hajnowianin Michał Gagan.

W drugiej części sobotniej imprezy przedstawicielka hajnowskiego PUK-u przeprowadziła
konkurs ekologiczny. Pomysłodawcy turnieju wyszli z założenia, że temat problemu śmieci można
w dużym stopniu przybliżyć nawet podczas imprezy sportowej, ucząc młode pokolenia już od
najmłodszych lat właściwego postępowania z odpadami. OSiR w Hajnówce stara się uatrakcyjniać
swoje imprezy, a dzięki takim działaniom dzieci mają możliwość pogłębienia wiedzy oraz
rozszerzaniu swoich pasji i zainteresowań.

Od 10 kwietnia do lipca na ścieżkach Puszczy Białowieskiej organizowaliśmy jak co roku
akcję „Hajnówka Biega”. Impreza skierowana była do mieszkańców Hajnówki. Każdemu
uczestnikowi środowych spotkań przyświecał inny cel. Część przychodziła biegać, aby pokonać
stres dnia codziennego, dla poprawienia kondycji, dla dobrej sylwetki, aby mieć chwilę dla siebie
lub spotkać się z przyjaciółmi. Z doświadczenia wiemy, że zajęcia w grupie ze znajomymi są
łatwiejsze, można wymienić się doświadczeniami, zaplanować odpowiedni trening. Średnio w
każdą środę spotykało się 11 osób.

Dzięki dobrej postawie w jesiennych rozgrywkach 2012 roku, cztery drużyny OSiR z dużym
zaangażowaniem przystąpiły do zajęć treningowych przygotowujących ich do rundy wiosennej. Z
uwagi na niskie temperatury zajęcia odbywały się w salach gimnastycznych, gdzie doskonalono
technikę piłkarską, a uzupełnieniem była siatkówka oraz udział w zajęciach na basenach Parku
Wodnego. Po tak solidnie przepracowanym okresie zimowym wszyscy wierzyli, że w konfrontacji z
rówieśnikami z innych klubów nasza piłkarska młodzież nie zawiedzie, co się w niedalekiej
przyszłości potwierdziło.
Juniorzy młodsi (rocznik 1996 i młodsi), prowadzeni przez Marka Hanulę wygrywając
ostatnim meczu ze Spartą 1951 Szepietowo utrzymali z dorobkiem 45 punktów (15 zwycięstw)
wysokie drugie miejsce w tabeli grupy II.
Klasyfikacja końcowa: 1. SSA Jagiellonia II Białystok, 2. OSiR Hajnówka, 3. UM Krynki,
4. Sparta 1951 Szepietowo, 5. KS Michałowo, 6. Ruch Wysokie Mazowieckie, 7. Pogoń Łapy, 8.
Gryf Gródek, 9. Iskra Narew, 10. MKS Mielnik, 11. Magnat Juchnowiec.
Drużyna trampkarzy (rocznik 1998 i młodsi), trenowana przez Marcina Sawczyńskiego nie
zdołała osiągnąć w rozgrywkach zamierzonego celu, ponieważ tylko nieliczni piłkarze w zespole
prezentowali wysokie umiejętności piłkarskie.
Bardzo dobrze zaprezentowały się w rundzie wiosennej najmłodsze drużyny OSiR.
Młodzicy (rocznik 2000 i młodsi) pod wodzą Andrzeja Grygoruka dzielnie walczyli z mocnymi
konkurentami w grupie III. Wygrana 3:2 z BSP Jagiellonia Białystok, zapewniła hajnowskiemu
zespołowi trzecie miejsce w tabeli na finiszu rozgrywek. Wysokie umiejętności piłkarskie
hajnowskich młodzików dostrzegli trenerzy kadry województwa, powołując do niej Michała
Grygoruka i Dawida Simoniuka.
Klasyfikacja Końcowa: 1. MOSiR Bielsk Podlaski, 2. MOSiR Siemiatycze, 3. OSiR
Hajnówka, 4. BSP Jagiellonia Białystok, 5. UKS Kleosin, 6. Magnat Juchnowiec, 7. AP Talent
Białystok, 8. COKiS Ciechanowiec.
Nie gorzej od Młodzików zaprezentowała się najmłodsza piłkarska grupa reprezentująca
OSiR Hajnówka – Orliki (rocznik 2002 i młodsi). Podopieczni Marka Hanuli wywalczyli drugie
miejsce w tabeli grupy II, co było wynikiem systematycznej pracy wszystkich piłkarzy z drużyny.
Jednak od wyniku największą wartością jest kolektyw jaki zawiązał się między najmłodszymi
hajnowskimi piłkarzami. Bardzo dużą rolę w budowaniu właściwej atmosfery w zespole Orlików
spełniają rodzice najmłodszych piłkarzy, którzy przez cały okres trwania rozgrywek byli wierni
swoim pociechom, w każdym meczu im kibicując.
Klasyfikacja końcowa: 1. Orzeł Siemiatycze, 2. OSiR Hajnówka, 3. Pionier Brańsk, 4. Orzeł
II Siemiatycze, 5. Kolejarz Czeremcha, 6. Orzeł Kleszczele.

Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Parku Wodnego nabierają coraz większego
rozmachu. W imprezie dnia 27 kwietnia uczestniczyło 140 zawodników i zawodniczek z Hajnówki,
Sokółki i Bielska Podlaskiego. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch blokach (roczniki 2002 i
młodsi oraz 1997-2001). Oba bloki poprzedzone były uroczystym wprowadzeniem i prezentacją
drużyn. Przez 4 godziny kibice obejrzeli 62 biegi i około 80 rekordów życiowych. Za miejsca I – III
pływacy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięskie sztafety – puchary.

29 kwietnia na Stadionie OSiR zorganizowaliśmy we współpracy z Powiatowym Szkolnym
Związkiem Sportowym VI Mistrzostwa Powiatu w LA w kat. szkół gimnazjalnych. W zawodach
wzięło udział 6 reprezentacji dziewcząt i chłopców. Ogółem startowało 110 zawodników. Był to
bardzo dobry sprawdzian przed Finałami Grupy Południowej w Białymstoku. Medale ufundowała
Komisja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Miasta w Hajnówce.

Bieg na 60m, 600/1000m, skok w dal/skok 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
2000 i młodsi w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym, który
zorganizowaliśmy 30 kwietnia na stadionie OSiR . W imprezie uczestniczyło 66 zawodników.

Sezon tenisowy w naszym Ośrodku trwa od maja do października. Gra charakteryzuje się
ogromną zmiennością i różnorodnością ruchów i dlatego jest atrakcyjna zarówno dla samych
grających jak również dla oglądających kibiców.
Dobra nawierzchnia kortów przyciąga coraz większą rzeszę rodzimych tenisistów ziemnych
jak i odwiedzających Hajnówkę gości. Z dużą satysfakcją obserwujemy stale zwiększające się
zainteresowanie tą dyscypliną sportu wśród dzieci i młodzieży. Rodzinne wypady na korty Ośrodka
są już normalnym zjawiskiem. Z przyjemnością można obserwować pojedynki dzieci na swoich
rodziców. O dużym zainteresowaniu świadczy 126 osobowejść. Niestety z przyczyn od nas
niezależnych, nie udało się przeprowadzić nauki gry w tenisa. Instruktorka Marta Jankowska, która
od kilku lat uczyła hajnowską młodzież, w tym roku nie zdołała przyjechać.

8 maja OSiR był, wraz z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, organizatorem
zawodów pod hasłem Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym na Orliku przy Zespole
Szkół nr 1 w Hajnówce. Trójbój to pierwsze zawody dla 10 i 11-latków, w których uczestnicy
musieli wykazać się wszechstronną sprawnością: szybkością (60m), skocznością (skok w dal) i siłą
(rzut piłeczką palantową). W zawodach brało udział osiem reprezentacji dziewcząt i pięć chłopców
– 77 zawodników z Hajnówki, Narwi, Czyż, Dubin i Nowokornina. Przy organizacji imprezy
bardzo pomocni okazali się nauczyciele wychowania fizycznego z uczestniczących reprezentacji.

2 dni później, tym razem na stadionie OSiR odbyły się VI Powiatowe Igrzyska
Lekkoatletyczne. W zawodach uczestniczyła młodzież z 7 szkół podstawowych – 126 uczniów.
Zawodnicy rywalizowali w 8 konkurencjach: biegu na 60m, 200m, 600m, 1000m, sztafecie 4x60m,
rzucie oszczepem, pchnięciu kulą i skoku w dal. Za miejsca I - III uczestnicy otrzymali medale.

276 zawodników pokonało dystans 21,097 km, podczas XIII Półmaratonu Hajnowskiego,
który zorganizowaliśmy 18 maja. Trasę z Białowieży do Hajnówki najszybciej pokonał Bogusław
Andrzejuk, natomiast wśród pań bezapelacyjnie najlepsza była Izabela Trzaskalska.
Tradycyjnie Półmaraton otworzył Burmistrz Miasta Jerzy Sirak oraz Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji – Mirosław Awksentiuk. Honorowy start w towarzystwie przyjaciół i rodzin
odbył się w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Hajnówce. Zawodnikom towarzyszył zespół
hajnowskich mażoretek z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej pod dyrygenturą Krzysztofa
Romaniuka.
W sobotnie południe, punktualnie o godzinie 12, zawodnicy wystartowali z Białowieży.
Mimo że trasa prowadziła przez środek Puszczy Białowieskiej, dającej cień, to większości
zawodników trud biegania w wysokiej temperaturze mocno dał się we znaki.

Od samego początku na czoło wysunęła się trójka zawodników i to oni podzielili między
sobą miejsca na podium. Trasę najszybciej pokonał Bogusław Andrzejuk z Białegostoku (01:12:55).
Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca – Maciej Łucyk z Poznania (01:15:11), trzecie Paweł
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Pierwsze miejsce wśród kobiet, a czwarte w kategorii open zajęła w znakomitym stylu
Izabela Trzaskalska z Terespola, uzyskując bardzo dobry czas - 01:20:48. Druga była Emilia
Zielińska z Warszawy (01:30:39), trzecia Anna Skalska z Bytomia (1:32:27), a czwarta Ewa Fabian
z Białej Podlaskiej (01:39:36). Tegoroczny bieg ukończyło 275 osób, w tym 53 kobiety.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali imienne, drewniane medale. W
kategoriach wiekowych najlepszym wręczono statuetki żubra. Wśród wszystkich zawodników
rozlosowano nagrody rzeczowe, po czym chętni udali się na spotkanie integracyjne do Ośrodka
Edukacji Leśnej Jagiellońskie.
Zadanie zrealizowaliśmy w dużej mierze dzięki projektowi zatwierdzonemu przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki na kwotę 10 000 zł.

29 maja po raz pierwszy wyszliśmy z inicjatywą organizacji Imprezy sportowo –
rekreacyjnej w wodzie dla osób niepełnosprawnych. W Parku Wodnym przywitaliśmy 24
zawodników z Powiatowego Ośrodka Wsparcia, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Związku
Niewidomych w Hajnówce. Po rozgrzewce nastąpiła rywalizacja zespołowa z podziałem na dwie
grupy – kobiet i mężczyzn – przeplatana grami i zabawami w wodzie. Ostatnią konkurencją były
małe zawody pływackie. Nad bezpieczeństwem w wodzie czuwali sędziowie z OSiR oraz
opiekunowie grup, a na brzegu ratownicy. Organizacja tego typu imprez jest niesamowitą
satysfakcją i ogromną frajdą nie tylko dla uczestników, ale również dla prowadzących.
Zaangażowanie, uśmiechy na twarzach, radość z wykonywanych ćwiczeń oraz otrzymanych medali
motywuje i zachęca obie strony do kontynuacji takich imprez. Wszystko wskazuje na to, że
kalendarz hajnowskich imprez sportowych zostanie wzbogacony o drugą imprezę cykliczną z
udziałem osób niepełnosprawnych.

1 czerwca, w Dniu Dziecka, na obiektach OSiR gościliśmy dzieci funkcjonariuszy Straży
Granicznej pod patronatem Zarządu Oddziałowego NSZZ FZG w Białymstoku oraz wszystkich
przybyłych małych hajnowian. Dzieci czynnie uczestniczyły w różnorodnych grach i zabawach.
Tego dnia najmłodsi piłkarze OSiR Hajnówka mieli możliwość integracji z dziećmi
funkcjonariuszy, rozgrywając z nimi mecz. W imprezie uczestniczyło 80 osób.

W dniu 15 czerwca, po raz kolejny odbył się VI Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej
Plażowej. W godzinach porannych rozpoczęły się zmagania pięciu zespołów (10 osób). Dwie
drużyny, które zgłosiły się po terminie, rozegrały między sobą mecz o wejście do turnieju. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki, a zwycięska para – Daniel Andrzejewski i Maciej
Gacuta – dodatkowo plecaki.

Z kolei tydzień później – 22 czerwca – VII edycja Mistrzostw Hajnówki w Siatkówce
Plażowej Mężczyzn. Na dwóch boiskach OSiR rozpoczęły się zmagania pięciu zespołów (10 osób).
Mecze były bardzo wyrównane i każda drużyna mogła stanąć na najwyższym stopniu podium. Po
czterech godzinach gry, w systemie „każdy z każdym” najlepszą okazała się para Dawid Skiepko i
Michał Suchodoła. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale, piłki, torby sportowe i
upominki firmy Runo.

W niedzielę, 23 czerwca, 40 młodych piłkarzy OSiR wraz z rodzicami udało się do
Białowieży, aby podsumować udany piłkarski sezon 2012/2013.
Program dnia był bardzo bogaty: zawodnicy zwiedzili Rezerwat Pokazowy Żubrów,
Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego a następnie udali się na stadion
gminny, gdzie czekało ich ognisko, konkurencje sportowe, a także najważniejsza część dnia, czyli
pamiątkowe medale i puchary. Do całorocznej klasyfikacji liczyły się oceny uzyskane na
świadectwie oraz frekwencja na treningach piłkarskich. Najwyższe wyniki uzyskali: Krystian
Dutkowski i Daniel Kozaczuk za co zostali nagrodzeni pucharami i książkami. Pozostałe miejsca
były nagradzane medalami.
Po dekoracji na uczestników podsumowania czekały pieczone kiełbaski, lody i słodki
poczęstunek. Po sześciogodzinnym pobycie w Białowieży wszyscy zawodnicy wrócili zmęczeni ale
zadowoleni do Hajnówki.

W okresie wakacyjnym, w dniach od 30 czerwca do 12 sierpnia, w sumie przez 28 dni
funkcjonowały baseny otwarte OSiR. W godzinach 10.00 – 18.00 mieszkańcy i turyści mogli
zażywać kąpieli wodnej oraz słonecznej. Sprzedaliśmy 355 biletów normalnych, 1010 ulgowych,
806 - dzieciom do lat 7 i ich opiekunom, 176 biletów uczestnikom sekcji sportowych OSiR – w
sumie 2347 wejść. Średnio dziennie baseny odwiedziło 84 osoby.

Start II Rajdu Rowerowego do miejscowości Kamieniec na Białorusi odbył się 5 lipca o
godzinie 8.30. Na wyprawę zgłosiło się 28 miłośników wycieczek rowerowych z Hajnówki, Bielska
Podlaskiego, Białegostoku i Warszawy. Granicę przekroczyliśmy w Białowieży, czekali tam na nas
mili, białoruscy przewodnicy, z którymi zwiedziliśmy ciekawe zakątki Puszczy Białowieskiej. Na
dłużej zatrzymaliśmy się w bajkowej siedzibie Dziadka Mroza. O godzinie 18 dotarliśmy do
Kamieńca gdzie mieliśmy przygotowany nocleg. Dzień zakończyliśmy kolacją integracyjną,
meczem piłki nożnej i nocna kąpielą w basenie.
Drugiego dnia wyjechaliśmy na wycieczkę autokarową do Różan. Zwiedziliśmy muzeum
Sapiehów, następnie przejechaliśmy do miejscowości Kosowo, gdzie zwiedziliśmy rodzinny
dworek Tadeusza Kościuszki. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Prużanach. Na koniec dnia
nasi białoruscy przyjaciele przygotowali w lesie ognisko.
Rankiem ostatniego dnia zwiedziliśmy Wieże Kamieniecką i punktualnie o 10 wyruszyliśmy
w drogę powrotną. Postój był w Kamieniukach, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze i
Centrum Administracyjne Białoruskiej Części Puszczy Białowieskiej. W trasie mogliśmy podziwiać
puszczę trochę inną niż nasza, rozlewiska, leśne jeziora w których można było się wykąpać.
Następnie granica, odprawa celna i w domu byliśmy o godz.19.

0

Współpraca między zaprzyjaźnionymi miastami z Białorusi (Kamieniec), Estonii (Suure
Jaani) i Hajnówki kontynuowana jest już od kilku lat. Na płaszczyźnie sportowej takie kontakty
utrzymuje OSiR w Hajnówce. Pobyt młodzieży wraz z opiekunami i trenerami w Hajnówce
obfitował w wiele atrakcji sportowo - rekreacyjnych i turystycznych.
Dnia 16 lipca pięć reprezentacji 10-osobowych konkurowało w sztafetach wahadłowych,
które zorganizowaliśmy na stadionie piłkarskim OSiR. W ośmiu konkurencjach najlepiej spisali się
zawodnicy z Kamieńca. II miejsce zajęła drużyna Suure Jaani (grupa starsza), III miejsce - Suure
Jaani (grupa młodsza) a IV i V miejsce gościnni gospodarze. Po podsumowaniu rywalizacji
sprawnościowo- biegowych wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodycze. Kolejny dzień to już
zmagania

piłkarskie

w

Międzynarodowym

Młodzieżowym

Turnieju

w

Piłce

Nożnej.

Wyprowadzenie ekip przy uroczyście powiewających flagach państwowych zagrzało młodych
piłkarzy i piłkarki do sportowej rywalizacji. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary;
zawodnicy, zawodniczki i trenerzy medale; opiekunowie grup statuetki. Trofea wręczał Burmistrz
Miasta Hajnówka i Dyrektor OSiR.
Dodatkowymi atrakcjami był pobyt w Parku Wodnym, przejazd kolejką wąskotorową oraz
wyjazd do Białegostoku połączony ze zwiedzaniem Parku Jurajskiego w Jurowcach.

Po raz kolejny przygotowaliśmy wakacyjną ofertę skierowaną do pasjonatów piłki
siatkowej. W środę, 17 lipca rozpoczęły się spotkania eliminacyjne do dwudniowego turnieju
siatkówki pod nazwą Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej. W zawodach wystartowało osiem
zespołów (16 zawodników). W zaciętym meczu finałowym Kuba Hackiewicz i Tomek Żornaczuk
wygrali z Danielem Andrzejewskim i Maćkiem Gacutą. Natomiast 24 lipca w rundzie rewanżowej
wystartowało 9 drużyn (18 zawodników). W drugim turnieju bardzo dobrze zagrał duet Daniel
Andrzejewski i Maciej Gacuta wygrywając cały turniej. Zawodnicy drużyn finałowych otrzymali
pamiątkowe medale i drobne upominki.

2 sierpnia, w ramach rewizyty do Estońskiego Suure – Jaani miasta wyruszyła 20-osobowa
grupa młodych piłkarzy OSiR Hajnówka. Wyjazd zbiegł się z obchodami „Dni Suure – Jaani”. Od
początku pobytu program był wypełniony ciekawymi wydarzeniami i atrakcjami. Najmłodsi mieli
możliwość wzięcia udziału w zawodach lekkoatletycznych, w których bardzo dobrze zaprezentował
się Filip Kot, zdobywając w bardzo silnej obsadzie 3 miejsce w biegu na 1500m. W Turnieju
piłkarskim „Ajakava Suure Jaani CUP 2013” w grupie młodszej dominował zespół z Hajnówki
zdobywając I miejsce, a nagrody indywidualne przypadły dla Daniela Kozaczuka i Filipa Kota.
Grupa starsza była bardziej wyrównana i mimo bardzo dobrej postawy hajnowscy młodzicy musieli
uznać wyższość Estończyków i Łotyszy. Organizatorzy docenili umiejętności naszych zawodników
i wybrali najlepszego piłkarza turnieju – Pawła Sieńczuka. Dekoracji dokonał Burmistrz Suure –
Jaani.
W

chwilach

wolnych

organizowane

były

wycieczki,

podczas

których

dużym

zainteresowaniem cieszyły się rekreacyjno – sportowe place zabaw. Estonia wywarła na naszych
najmłodszych piłkarzach pozytywne wrażenie, spędzili tam niezapomniane chwile, zdobywając
wiele nowych doświadczeń. Hajnowscy piłkarze powrócili do swoich domów bogatsi o nowe
znajomości i przede wszystkim cudowne wspomnienia.

23 sierpnia ruszył Trzydniowy Rajd Rowerowy organizowany przez OSiR oraz Miejską
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 16 uczestników wyjechało w stronę
Nowoberezowa na fermę strusi. Dalsza trasa prowadziła przez Trywieżę, Kuraszewo, Leniewo,
Łoknicę, gdzie obejrzeliśmy stary młyn nad rzeką Łoknicą. Po drodze trochę popadało, ale nikomu
to nie przeszkodziło. Do Plosek dotarliśmy po południu. Po zajęciu domków wszyscy z wielkim
apetytem usiedliśmy do obiadu. Po chwili wolnego czasu rozpaliliśmy ognisko.
Następnego dnia, krążąc po okolicznych wioskach dotarliśmy do Narwi, gdzie
zatrzymaliśmy się na obiad, a następnie do Rybak. Niedziela była ostatnim dniem rajdu. Kto rano
wstał mógł podziwiać piękne unoszące się mgły nad Narwią. Po śniadaniu wyruszyliśmy do domu
przez Lewkowo, Narewkę, Kosy Most. W ciągu 3 dni pokonaliśmy trasę 200 km.

30 sierpnia gościliśmy na płycie boiska uczestników Spartakiady rekreacyjno - sportowej z
udziałem osób niepełnosprawnych. 48 zawodników i zawodniczek z Powiatowego Ośrodka
Wsparcia, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Związku Niewidomych mogło sprawdzić swoje siły
w biegu na 40m, skoku w dal z miejsca, rzucie piłką lekarską, celności rzutowej do tarczy oraz
strzału na bramkę. Podstawowym celem uczestnictwa była walka z własnymi słabościami i radość z
osiąganych wyników. Rywalizacja zeszła na dalszy plan, ponieważ wszyscy uczestnicy zostali
zwycięzcami i z rąk Pana Burmistrza Miasta Hajnówka otrzymali pamiątkowe medale. Spalone
kalorie uczestnicy uzupełnili kiełbaską upieczoną przy ognisku.

W sobotę, 31 sierpnia, miał miejsce Turniej Siatkówki Plażowej Drużyn Mieszanych. W
rozgrywkach wzięło udział 5 par (10 osób). Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym”.
Po kilkugodzinnych rozgrywkach wyłoniono zwycięską parę – Anna Wolańska i Robert Wajszczuk
z Białegostoku. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się do przetargu projektu realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju
regionu Puszczy Białowieskiej”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spośród trzech ofert przetargowych złożonych na realizację tego zadania, nasza okazała się
najkorzystniejsza.
14 września przeprowadziliśmy innowacyjną imprezę pod nazwą Maraton Rodzinny –
Sztafeta w Puszczy Białowieskiej. Istotnym elementem Maratonu Rodzinnego był udział całych
rodzin: rodziców, dziadków, dzieci i wnuków, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z
bieganiem, szczególnie w otoczeniu przyrody Puszczy Białowieskiej.
Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się o godzinie 12. Zawodników przywitali Burmistrz
Miasta Hajnówka, Starosta Powiatu Hajnowskiego i Wicestarosta, zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Hajnówka oraz Dyrektor OSiR. Uczestnicy pokonali dystans 400 i 800 metrów.
Długość zależała od wieku najmłodszego członka rodziny.
Wszyscy zawodnicy, po dobiegnięciu do mety otrzymali pamiątkowe medale. Na
uczestników czekały dodatkowe atrakcje: przejazd kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej,
ognisko i pieczenie kiełbasek przy rytmach zespołu muzycznego, konkursy z nagrodami, zniżka dla
całej rodziny na zakup biletu wstępu do Parku Wodnego. W biegu uczestniczyło 25 trzyosobowych
rodzin (75 osób) z Hajnówki, Dubin i Warszawy.

Dnia 21 września zorganizowaliśmy Bieg uliczny o Puchar Burmistrza Miasta w Parku
Miejskim w Hajnówce. Na płycie Amfiteatru zgromadziło się 315 zawodników i zawodniczek z
Hajnówki, powiatu hajnowskiego oraz Białegostoku, Łap i Prużan (Białoruś).
Zawody zostały przeprowadzone w 13 biegach z podziałem na kategorie wiekowe.
Najmłodsi mieli do pokonania 400, a najstarsi 3600m. Trasy biegów przebiegały ulicami Zina,
Parkową oraz alejkami parku. Najlepsze szóstki w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych były
nagradzane medalami przez trenerów w trakcie trwania zawodów. Szkoły ponadgimnazjalne, kat.
open kobiet i mężczyzn oraz najlepsze szkoły w klasyfikacji łącznej otrzymały pamiątkowe medale
oraz puchary z rąk Burmistrza Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka, Naczelnika Wydziału Sportu i
Turystyki Rejonu Kamienieckiego – Siergieja Szczipanowa oraz Dyrektora OSiR – Mirosława
Awksentiuka.
Zawody o charakterze lekkoatletycznym były też okazją do podziękowania dla Konrada
Książyka za bardzo wysokie sukcesy sportowe. Trener Roman Sacharczuk wręczył Konradowi
„kolce” i podziękował za wieloletnią współpracę. Natomiast Burmistrz pogratulował trenerowi i
jego podopiecznemu wyników oraz podziękował za rozsławianie miasta na szczeblu województwa,
makroregionu lubelsko-podlaskiego i Polski.

Po Biegach Ulicznych zawodnicy mogli zmierzyć się z rówieśnikami w Mistrzostwach
Powiatu Hajnowskiego w Indywidualnych Biegach przełajowych, które odbyły się 26 września. W
zawodach uczestniczyło 353 osoby z trzynastu szkół podstawowych i jedenastu szkół
gimnazjalnych. Najmłodsi (IV klasy) mieli do pokonania dystans 600m, a najstarsi - chłopcy z
gimnazjów 1500m. Łącznie przeprowadzono 12 biegów. Do półfinałów wojewódzkich prawo startu
uzyskało po dziesięciu uczniów ze szkół podstawowych oraz osiem dziewcząt i czternastu
chłopców z gimnazjów. Najlepsza szóstka otrzymała pamiątkowe medale. Medale wręczali
nauczyciele WF, których zawodnicy uplasowali się na pierwszym miejscu.

Okres przygotowawczy do nowego sezonu piłkarskiego 2013/2014, mimo że trwał krótko
był bardzo intensywny. Drużyny młodzieżowe OSiR jakie zostały zgłoszone do rozgrywek
jesiennych, przygotowywały się w okresie wakacji na obiektach OSiR, trenując nawet dwa razy
dziennie. Intensywne treningi, turnieje i mecze kontrolne dobrze wpłynęły na formę młodych
piłkarzy. Systematyczna, pełna zaangażowania praca przyniosła pozytywne efekty w postaci
czołowych miejsc w swoich grupach rozgrywkowych.
Trampkarze (1999 i młodsi) Andrzeja Grygoruka zajęli po jesiennej rundzie sezonu
rozgrywek wysokie IV miejsce w tabeli grupy III.
Dwie drużyny Młodzików (rocznik 2001 i młodsi) pod opieką Marka Hanuli zajmując
odpowiednio drugie i trzecie miejsce w tabeli grupy V potwierdziły tylko, że wspólne działania
trenerów i rodziców dają gwarancję sukcesu sportowego.
Drugie miejsce w tabeli grupy VIII Orlików (rocznik 2003 i młodsi) należy uznać za sukces,
ponieważ dla większości podopiecznych Marcina Sawczyńskiego były to pierwsze występy
turniejowe.

Sezon biegowy 5 października zakończyła Hajnowska Dwunastka – druga po Półmaratonie
impreza o zasięgu ogólnopolskim. Piękny, słoneczny dzień przywitał ponad stu uczestników biegu
po Puszczy Białowieskiej. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak i
Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Grzegorz Bielecki. Punktualnie o godzinie 12:00 kierownik
biegu Janusz Ludwiczak dał sygnał do startu. Jak podkreślali sami biegacze, organizacja zawodów
stała na wysokim poziomie. Bardzo dobrze przygotowana trasa, odpowiednia obsada sędziowska, a
przede wszystkim panująca przyjazna atmosfera wyróżnia nasze miasto spośród innych, w których
odbywają się podobne imprezy promujące zdrowy tryb życia.
Kilka minut po starcie głównym odbył się „bieg za żubrem”, który przygotowaliśmy z

myślą o najmłodszych pociechach zawodników. Dzieci miały do pokonania około 400m. Każde z
nich otrzymało pamiątkowy medal, balon, banan, pączek i ciepłą herbatę. Następnie z dziecięcą
radościa kibicowały wbiegającym na metę rodzicom.
Zawody wygrał Paweł Grygo z Łomży z czasem 00:42:18. Kolejny na metę dobiegł Andrzej
Godlewski z miejscowości Borawskie (00:42:33). Zawodnicy od początku zostawili kolegów w
tyle. Przyjeżdżają do Hajnówki regularnie i od wielu lat są w czołówce hajnowskich biegów. Na
szóstym miejscu uplasował się najszybszy hajnowianin - Andrzej Filipiuk z czasem 00:46:47.
Spośród pań najlepsza była Anna Gosk z Białegostoku z wynikiem 00:49:28. Pierwsza kobieta,
daleko w tyle zostawiła koleżanki. Bieg ukończyło 114 osób między innymi z Bydgoszczy,
Warszawy, Sochaczewa, spod Krakowa. Dość pokaźną grupę stanowili hajnowianie.
Nagrody wyróżnionym zawodnikom wręczali Burmistrz Miasta oraz Nadleśniczy
Nadleśnictwa Hajnówka.

Sztafety, zwłaszcza przełajowe, 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. Razem z
Powiatowym Sportowym Związkiem Sportowym przeprowadziliśmy Mistrzostwa Powiatu w
Sztafetowych Biegach Przełajowych. Piękna, jesienna pogoda towarzyszyła zebranym zawodnikom
na stadionie leśnym w Hajnówce dnia 23 października. Szkoły podstawowe startowały na dystansie
10 x 800m, a gimnazjalne 10 x 1000m. W imprezie biegowej wzięło udział 220 osób.
Za miejsca I – III reprezentacje szkół otrzymały puchary ufundowane przez Miejską
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Piąty jubileuszowy Indywidualny Turniej w Tenisie Stołowym im. J. Leszczyńskiego, który
się odbył 11 listopada w Zespole Szkół nr 1, przyciągnął rekordową liczbę zawodników (76 osób)
nie tylko z powiatu hajnowskiego, lecz również z Bielska Podlaskiego i Białegostoku. W zawodach
uczestniczyła młodzież z podstawówki, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli w
kategoriach seniorów i oldbojów.
Zawodnicy za miejsca I - IV otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy w kategorii
seniora, seniorki i oldboja – statuetki. Statuetkami nagrodzeni zostali również: najmłodsza

zawodniczka – Wiktoria Pęczek z Czeremchy (10 lat) oraz najstarszy zawodnik – Edward Poniecki
z Hajnówki (76 lat).
Po zakończonym turnieju najstarsza kategoria zawodników wraz z panią Leszczyńską –
mamą tenisisty – udała się na jego grób, gdzie zapalono znicze oraz zmówiono modlitwę w
towarzystwie księdza Marka Jurczuka.

Koszykówka jest kolejną dyscypliną, która cieszy się ogromną popularnością. W Turnieju
Koszykówki Amatorów, który odbył się 23 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3,
wystartowało 6 zespołów – 42 zawodników. Rozegrano 9 spotkań. I miejsce zajął zespół
„BALLERS” Białystok, drugie „Jedynka” Bielsk Podlaski, a trzecie zespół „Ptysie”. Turniej
rozgrywany był w dwóch grupach. Zespoły zwycięskie z poprzedniego roku, czyli „Jedynka” i
„BALLERS” zostały rozstawione i do nich do losowano pozostałe.
Zawodnicy czterech pierwszych drużyn otrzymali pamiątkowe medale i nagrody
ufundowane przez sponsora turnieju: Perła – Browary Lubelskie S.A.. Medal pamiątkowy otrzymał
również najlepszy i najskuteczniejszy zawodnik Dawid Ostapczuk (BALLERS). W rzutach za trzy
punkty najlepszy był Mirosław Golonko (Jedynka), który trafił do kosza 7 razy.
Po oficjalnej części turnieju odbył się konkurs rzutów do kosza z połowy boiska, w którym
wzięli udział wszyscy zawodnicy. W czwartej kolejce rzutów do kosza trafił zawodnik drużyny
„Białorus Team” - Adrian Parfieniuk. Nagrodę wręczył przedstawiciel Perła – Browary Lubelskie
S.A – Mirosław Golonko.

7 grudnia, tradycyjnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce, odbył się VII
Mikołajkowy Turniej Halowej Orlików o Puchar Prezesa Firmy Andrewpol. W zawodach wzięło
udział 6 drużyn: poza gospodarzem OSiR Hajnówka zaproszenie przyjęły drużyny Piast Białystok,
MOSiR Bielsk Podlaski, Orzeł Siemiatycze i Gryf Gródek.
W sumie rozegrano 15 meczów, które dostarczyły wiele emocji licznie zgromadzonej
publiczności. W sportowej rywalizacji najlepszym zespołem okazała się drużyna MOSiR Bielsk
Podlaski, która nie przegrała żadnego meczu. Kolejne miejsca zajęły Gry Gródek, Piast Białystok,
OSiR I Hajnówka, Orzeł Siemiatycze i OSiR II Hajnówka. Najlepszym strzelcem zostali Fabian
Leończuk (Gryf Gródek), Norbert Paszkowski (MOSiR Bielsk Podlaski) i Ernest Klimowicz (Piast
Białystok), bramkarzem Piotr Mielesza (Gryf Gródek), a najwartościowszym zawodnikiem został
Błażej Żero (MOSiR Bielsk Podlaski).
Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy turnieju czuli się zwycięzcami. Puchary i
medale wręczali rodzice hajnowskich piłkarzy, którzy otoczyli swoją opieką wszystkich
startujących uczestników.

Piątek 13 grudnia nie był pechowym dniem, ponieważ na Gwiazdkowym Turnieju
Szachowym medalami uszczęśliwiono 29 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyło 76 osób. Przy piętnastu szachownicach rozegrano
240 spotkań. Na wyróżnienie zasługuje uczennica z SP Augustowo - Martyna Piotrowska, która
zdobyła dwa złote i jeden srebrny medal w trzech kategoriach wiekowych. W krótkiej rozmowie
stwierdziła, że dużą zasługę w jej sukcesach ma brat Patryk, który również zdobył złoty medal w
kat. szkół ponadgimnazjalnych. Turniej przeprowadziliśmy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w
Hajnówce.

Od wielu lat kontynuowana jest współpraca na płaszczyźnie sportowej pomiędzy Hajnówką,
a zaprzyjaźnionym miastem na Białorusi – Kamieńcem. Dzięki tym kontaktom, 14 grudnia, udało
się zorganizować wyjazd dla młodych hajnowskich piłkarzy na turniej piłki nożnej. W zawodach
wzięło udział 23 piłkarzy OSiR Hajnówka. Jako organizator, planując to przedsięwzięcie,
zwróciliśmy uwagę nie tylko na wszechstronny rozwój sportowy swoich podopiecznych. Dla
większości młodych sportowców był to pierwszy wyjazd za wschodnia granicę. Piłkarze mogli
reprezentować swoje miasto, powiat na arenie międzynarodowej. Pobyt piłkarskiej młodzieży wraz
z trenerami – Markiem Hanulą i Andrzejem Grygorukiem, poza udziałem w turnieju, miał na celu
przybliżenie historii starego miasta jakim jest Kamieniec, a także integrację i bliższe poznanie się
ze swoimi rówieśnikami z białoruskiego rejonu Puszczy Białowieskiej.
Wszystko to, czego doświadczyliśmy na jednodniowym wyjeździe, na pewno zacieśni
współpracę i zaprocentuje w przyszłości zarówno na boisku jak i po za nim, ponieważ bardzo wiele
nas łączy.

Jazda na łyżwach to idealny zamiennik dla tych wszystkich, którzy w sezonie jesiennozimowym nie mogą pozwolić sobie na uprawianie ulubionych dyscyplin, takich jak jazda na
rowerze czy rolkach. To czerpanie wielu korzyści, bowiem jazda na łyżwach pozwali utrzymać
dobrą kondycję, sylwetkę, korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie oraz poprawę nastroju, jest
też świetnym sposobem na dotlenienie naszego organizmu.
Jednak przygotowanie lodowiska Biały Orlik wymaga kilku dni intensywnej i wytężonej
pracy. Jak co roku tym przedsięwzięciem zajęli się pracownicy OSiR. 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.
Poza imprezami objętymi kalendarzem sportowym, pracownicy OSiR wspierają Siatkarski
Klub Sportowy oraz Klub Sportowy Puszcza w przygotowaniu obiektów do meczów ligowych.
Z ofert sportowo – rekreacyjnych Ośrodka w roku 2013 skorzystało 5790 uczestników.

Przygotowaniem, organizacją i realizacją ofert Ośrodka zajmowali się: Janusz Ludwiczak,
Marek Hanula, Roman Wnuczko, Małgorzata Muszkatel, Jadwiga Młodzianowska, Roman
Sacharczuk, Edward Poniecki, Aniela Oniszczuk, Michał Stepaniuk. Przygotowaniem obiektów i
utrzymaniem ich należytego stanu zajmowali się: Sławomir Andrejuk, Anatol Hajduk, Jan Sawko,
Walentyna Szymoniuk, Paweł Dmitruk.
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 2013 oraz wszystkim sponsorom, których
pomoc wpłynęła na zwiększenie ilości oraz podniesienie poziomu organizowanych imprez
sportowo – rekreacyjnych. Dziękujemy również rodzicom uczestników zajęć sportowych, którzy
aktywnie wspierają naszą działalność. Serdeczne podziękowania kierujemy do:

•

Ministerstwa Sportu i Turystyki

•

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

•

Urzędu Miasta Hajnówka

•

Starostwa Powiatowego w Hajnówce

•

Urzędu Gminy Białowieża

•

Parku Wodnego w Hajnówce

•

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

•

Telewizji Kablowej Hajnówka

•

Telewizji Białystok

•

Portalu Maratonypolskie.pl

•

Hajnowskiego Domu Kultury

•

Komendanta oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

•

Komendanta oraz pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Hajnówce

•

Nadleśniczego oraz pracowników Nadleśnictwa Hajnówka

•

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
- FOTO STUDIO Zbigniew Dzwonkowski
- RUNO Sp. z o.o. w Hajnówce
- PKO Bank Polski Oddział 1 w Hajnówce
- EKOTHERM Wasiluk Baczyński
- Bank Spółdzielczy w Hajnówce
- OKRETET Włodzimierz Teterko
- SKOK Chmielewskiego w Lublinie
- Ceramika Budowlana LEWKOWO
- OEL Jagiellońskie
- BUDOMEX Puza Sp.j.
- Kompania Piwowarska Browar Dojlidy Białystok

Przedstawiamy Kalendarz imprez rekreacyjno – sportowych planowanych* do realizacji
przez OSiR w Hajnówce na rok 2014.
Lp.

Nazwa imprezy

Data

Miejsce

1.

Mistrzostwa Powiatu w pływaniu
(SP i PG)

22 stycznia
(środa)

Park Wodny w
Hajnówce

2.

Młodzieżowa Liga Piłki Siatkowej

29 stycznia-4 lutego
FERIE

ZS z DNJB

3.

Liga Halowa w piłce nożnej piątek
- rocznik 2003 i młodsi

27 stycznia-7 lutego
FERIE

Zespół Szkół Nr 3

4.

"Lodowisko" - zabawy na lodzie

1 lutego (sob.)
FERIE

Biały Orlik

5.

Amatorskie Indywidualne Zawody w
Narciarstwie Biegowym – kat. open

15 lub 22 lutego
(sobota)

Teren Nadleśnictwa
Hajnówka

6.

Samorządowy Bal Sportu

1 marca
(sobota)

HDK

7.

Mistrzostwa Hajnówki Amatorów w piłce
siatkowej mężczyzn

8 marca
(sobota)

ZS z DNJB,
ZS Nr 1

8.

Turniej Orlików w Halowej Piłce Nożnej o
Puchar Prezesa PUK-kluby

15 marca
(sobota)

Zespół Szkół Nr 3

9.

Impreza rekreacyjno-sportowa w wodzie z
udziałem osób niepełnosprawnych

11 kwietnia
(piątek)

Park Wodny

10.

„Hajnówka biega” - cykl imprez
rekreacyjnych

kwiecień – maj
– czerwiec (śr.)

Kolejki Leśne

11. Gimnazjada LA

kwiecień-maj

Stadion OSiR

12. Czwórbój LA

kwiecień-maj

Stadion OSiR

kwiecień – maj
czerwiec

OSiR

maj

Stadion OSiR

15. XIV Półmaraton Hajnowski

17 maja
(sobota)

Amfiteatr,
Puszcza Białowieska

16. Rajd Rowerowy dla młodzieży

czerwiec

Puszcza
Białowieska

17. Biegi dla przedszkolaków

czerwiec

Alejki
Parku Miejskiego

czerwiec

OSiR

4-5-6 lipca

Puszcza
Białowieska

16 i 23 lipca
(środy)

OSiR

lipiec

OSiR

13.

Liga Wojewódzka trampkarzy, młodzików i
orlików w piłce nożnej

14. Igrzyska LA

18.

Otwarte Mistrzostwa Hajnówki Amatorów w
Plażowej Piłce Siatkowej

19. Rajd Rowerowy Hajnówka - Kamieniec
20.

Wakacyjna młodzieżowa liga w plażowej piłce
siatkowej

21.

Impreza rekreacyjno – sportowa na basenie
otwartym

22. Wakacyjny kurs nauki gry w tenisa ziemnego
23.

Spotkanie koordynatorów mikro-projektu PLBY-UA

24. Turniej piłkarski PL-BY-UA
25.

Rajd Rowerowy "Zachowaj Trzeźwy
Umysł"

26. Rodzinna impreza rekreacyjna

lipiec - sierpień

OSiR

sierpień

Park Wodny

sierpień

OSiR

22-23-24 sierpnia

Ścieżki rowerowe
Puszczy Białowieskiej

30 sierpnia
(sobota)

Teren Nadleśnictwa
Hajnówka

sierpień – listopad

OSiR

27.

Liga wojewódzka trampkarzy, młodzików i
orlików w piłce nożnej - rozgrywki PZPN

28.

Spartakiada rekreacyjno - sportowa z
udziałem osób niepełnosprawnych

5 września
(piątek)

OSiR

29.

Otwarte Mistrzostwa Hajnówki w Plażowej
Piłce Siatkowej drużyn mieszanych

6 września
(sobota)

OSiR

30.

XIX Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza
Miasta Hajnówka

20 września
(sobota)

Amfiteatr

31.

Spotkanie kibiców z „mistrzem sportu” PLBY-UA

wrzesień

HDK

wrzesień

Orlik przy ZS 1

wrzesień

Stadion Leśny

wrzesień

Orlik przy
ZS 1 i LO 1

4 października
(sobota)

Puszcza Białowieska

październik

Stadion Leśny
w Hajnówce

25 października
(sobota)

Park Wodny

32. Mini piłka nożna SP dziewcząt
33.

Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe w
kat. SP i PG

34. Mini piłka nożna SP chłopców
35.

Po zdrowie do puszczy - bieg przełajowy PLBY-UA

36.

Powiatowe Biegi Sztafetowe
w kat. SP i PG

37.

III Mistrzostwa Hajnówki w pływaniu dla
dzieci SP klas I – IV i dorosłych.

38.

VI Otwarte Mistrzostwa Miasta w Tenisie
Stołowym im. Jarosława Leszczyńskiego

11 listopada
(wtorek)

ZS nr 1

39. III Mistrzostwa Hajnówki w piłce koszykowej

22 listopada
(sobota)

?

6 grudnia
(sobota)

ZS nr 3

12 grudnia
(piątek)

Urząd Miasta

40.

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o
Puchar – rocz. 2003 i mł.

41.

Gwiazdkowy Turniej Szachowy młodzieży
szkolnej

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

