




Informacja z działalności 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce za rok 2014

Jednostką samorządową powołaną do realizacji  zadań własnych gminy miejskiej  Hajnówka w 

sprawach  kultury  fizycznej,  rekreacji  i  turystyki  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Hajnówce. 

Przedmiotem działania OSiR - u jest:

-  budowa,   rozbudowa   i   utrzymanie   bazy   sportowej   oraz   urządzeń  sportowych i rekreacyjnych 

na terenie miasta,

-  koordynacja  działań  na  rzecz  właściwego  i  pełnego  wykorzystania  istniejącej  bazy  sportowo  - 

rekreacyjnej,

- przygotowywanie oferty w zakresie sportu powszechnego oraz tworzenie kalendarza imprez sportowo - 

rekreacyjnych i turystycznych,

-  prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie rozwoju kultury fizycznej i 

sportu, turystyki i rekreacji,

-  organizowanie szkoleń, treningów oraz imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych,

-  współpraca z klubami i organizacjami sportowymi ,

-  organizacja zajęć w sekcjach sportowych.

Stan  zatrudnienia  na  dzień  31.12.2014  r.  -  11  osób  w  wymiarze  9  etatów.  Liczba  osób 

zatrudnionych  jest  niezmienna  od  2000  roku.  Biorąc  pod  uwagę  znaczne  zwiększenie  liczby  zadań 

realizowanych przez Ośrodek (w 2000 roku - 16 zadań, w 2014 roku - 50) w sezonie letnim zmuszeni  

jesteśmy  do  korzystania  ze  wsparcia  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  formie  staży,  pracowników 

interwencyjnych,  robót  publicznych  i  robót  społecznie  użytecznych.  Doraźnie  korzystamy również  z 

zatrudnienia osób na umowę zlecenie (sędziowie, ratownicy wodni, trenerzy specjaliści).

Przy OSiR funkcjonują  młodzieżowe sekcje  sportowe piłki  nożnej.  Zajęcia  prowadzone są w 

pięciu  grupach  wiekowych  (około  110  osób),  przy  czym  cztery  grupy  najstarsze  uczestniczą  w 

rozgrywkach województwa podlaskiego, prowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej. 

Bazę sportowo - rekreacyjną w Hajnówce stanowią:

a)  zespół    obiektów    Ośrodka    Sportu    i    Rekreacji    w    Hajnówce    przy    ulicy 

Ks. Dziewiatowskiego 2 (powierzchnia całkowita 4.4353 ha) w skład którego wchodzą:

-  trawiaste  boisko  do  piłki  nożnej  (95x63)  z  bieżnią  żużlową   i  trybunami  na  900  miejsc  (stadion 

wybudowany w roku 1958, renowację nawierzchni trawiastej przeprowadzano w latach  1975, 1999),



- boisko do piłki siatkowej plażowej, 

- 2 korty tenisowe o nawierzchni gliniasto -  ceglanej ogrodzone siatką o wym. 25x45 m wykonane w 

1990 roku,

- basen otwarty duży (50x20 m) wykonany w roku 1959, remontowany w roku 2007,

- basen brodzik dziecięcy o pow.174 m², rok wykonania 1959,

- budynek administracyjny z zapleczem magazynowym wybudowany w roku 1959,

- szatnie z węzłem sanitarnym i zapleczem dla sędziów wybudowane w roku 1958, po modernizacji w 

roku 1997.

b) boisko trawiaste boczne (95x48m) przy ulicy Filipczuka 2 z przeznaczeniem do treningów, wykonane 

w roku 2009 (powierzchnia całkowita 1.0056 ha),



c) Centrum Turystyczno - Rekreacyjne przy ulicy Parkowej wykonane w roku 2006,

d) działka przy ulicy T. Sołoniewicz (teren parkowy - dojazd do stadionu) o pow. 0.7120ha.

W roku 2014 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce przystąpił do realizacji mikro - projektu 

„Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”, który jest współfinansowany 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.

Partnerami mikro-projektu są: 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%. Mikro-projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, 

do lipca 2015 rok.

OSiR ma wreszcie własną stronę internetową –  www.osir.hajnowka.pl, na której można śledzić 

aktualne wydarzenia, obejrzeć galerię zdjęć, poznać szczegóły kalendarza imprez. 

http://www.osir.hajnowka.pl/


W  styczniu  na  stronie  www.maratonypolskie.pl –  naszego  patrona 

medialnego, odbył się ogólnopolski konkurs na najpiękniejsze medale roku 2013. 

Medal XIII Półmaratonu Hajnowskiego zajął VII miejsce (na 65 wybranych do 

ostatecznej rozgrywki) w głosowaniu internautów - zawodników. 

Pierwszą  imprezą  sportową,  jaką  zorganizowaliśmy  w  roku  2014,  we 

współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, były Mistrzostwa 

Powiatu  Hajnowskiego  w Pływaniu  –  22  stycznia.  W ubiegłym roku w tych 

zawodach uczestniczyło 75 osób, a w tym już 120. 

Organizatorzy idąc za tak prężnym rozwojem tej dyscypliny, uwzględnili 

start roczników młodszych. Udział maluchów z klas II i mł. (rocz. 2005 i mł.) i 

uczniów  z  klas  III-IV  (rocz.2003-2004),  nie  tylko  uatrakcyjnił  imprezę,  ale 

również  korzystnie wpłynął  na  samych  uczestników. Następnie  rywalizowali 

zawodnicy  szkół  podstawowych  z  klas  VI-V  (rocz.2001-2002)  i  szkół 

gimnazjalnych klas I-III (rocz.1998-2000). 

Medale  i  puchary  ufundowane  przez  Komisję  ds.  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Miasta Hajnówka, wręczali: 

Dyrektor OSiR Mirosław Awksentiuk oraz Dyrektor Parku Wodnego Mirosław 

Chilimoniuk.

http://www.maratonypolskie.pl/


Ciekawą ofertę przygotowaliśmy młodym piłkarzom na okres ferii zimowych. Dochodzeniowy 

obóz sportowy, bo o nim mowa, cieszył się dużym zainteresowaniem. Młodzież pod opieką instruktorów 

bezpiecznie i w sposób aktywny spędzała czas. W pierwszy poniedziałek ferii 26 – osobowa drużyna 

młodzików OSiR Hajnówka rozpoczęła dwutygodniowe zgrupowanie dochodzeniowe. Zajęcia odbywały 

się trzy razy dziennie we wszystkie dni powszednie tygodnia. Przed południem pasjonaci piłki nożnej 

mieli  do  dyspozycji  lodowisko  i  basen,  zaś  w godzinach  popołudniowych  salę  Zespołu  Szkół  nr  3. 

Frekwencja na zajęciach była wysoka, ponieważ program był tak ułożony, by każdy z uczestników mógł 

znaleźć coś dla siebie. 

Podsumowaniem zimowiska był rozegrany turniej halowej piłki nożnej „szóstek”. Wystartowały 4 

drużyny,  które grały w systemie „każdy z każdym” - mecz i  rewanż. Ogółem rozegrano 12 spotkań. 

Mecze były bardzo zacięte.  Kibice oglądali  wspaniałe interwencje bramkarskie oraz wiele ciekawych 

akcji i popisów strzeleckich.

Również  w okresie   ferii,  w  dniach  31 stycznia  oraz  3-4  lutego  2014r.  na  hali  ZS  z  DNJB 

przeprowadziliśmy  Młodzieżowy  Turniej  w  Piłce  Siatkowej  „szóstek”,  w  ramach  realizacji  zadania 

publicznego: „Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima –  

2014”. Do turnieju przystąpiło 11 drużyn – 69 zawodników. W piątek i poniedziałek odbywały się mecze 

eliminacyjne, we wtorek finały. 



W meczu o III miejsce lepsi okazali się Zawodowi Amatorzy, natomiast w meczu finałowym o I 

miejsce  lepiej  zaprezentował  się  zespół  ZSZ  Hajnówka (Michał  Waszkiewicz,  Patryk  Waszkiewicz, 

Wojciech Bołtryk, Bartek Bakanacz, Maciej Karpiuk, Waszkiewicz Adam) wygrywając 2:0 z zespołem 

Turbo  Ptysie (Mateusz  Wołkowycki,  Jan  Antosiuk,  Tomasz  Żornaczuk,  Kuba  Hackiewicz,  Adrian 

Parfieniuk, Rafał Zubrycki, Daniel Andrzejewski). 



Drużyny  dziewcząt  szkół  średnich  i  chłopców  gimnazjum  rozegrali  dwumecze.  W kategorii 

dziewcząt szkół średnich zwyciężył zespół KSD w składzie: Magdalena Rybak, Ilona Jancewicz, Joanna 

Ciełuszecka,  Natalia  Simoniuk,  Magdalena  Gryniewicka,  Wioletta  Rabczuk.  W  grupie  chłopców 

gimnazjów  najlepszy  okazał  się  zespół  Kochankowie  Gwiezdnych  Przestrzeni w  składzie:  Nikon 

Markiewicz,  Mateusz  Oksentowicz,  Marek  Demianiuk,  Mateusz  Wołkowycki,  Ireneusz  Sakowicz, 

Łukasz Karpiuk. Zmagania zawodników każdego dnia obserwowało i dopingowało ponad stu kibiców. 

Na  zakończenie  zawodnicy  finałowych  zespołów  zostali  udekorowani  medalami.   Najlepsi 

zawodnicy poszczególnych drużyn otrzymali upominki firmy „RUNO”.  Zawodnicy trzech zwycięskich 

drużyn otrzymali bilety  wstępu  na basen ufundowane przez Park Wodny w Hajnówce.

„Zima  też  jest  piękna”  -  pod  takim 

hasłem  1  lutego  odbyła  się  impreza 

rekreacyjna  dla  młodzieży  na  Białym 

Orliku. 

    Słoneczna  pogoda,  mróz  i  bardzo 

porywisty  wiatr  nie  zakłóciły  przebiegu 

zabawy.

Do wspólnej rozgrzewki przystąpiło 16 

zawodników. Następnie uczestnicy zmagań 

zostali  podzieleni  na  cztery  grupy  i 

rozpoczęła  się  rywalizacja  indywidualna  i 

zespołowa. Podczas dwugodzinnej  zabawy 

przeżywaliśmy  dużo  emocji.  Było  dużo 

śmiechu,  niezamierzonych  piruetów, 

ślizgów  i  upadków.  Każdy zawodnik  brał 

udział  w  sześciu  konkurencjach 

zwinnościowo – sprawnościowych.

Zziębnięci  mogli  rozgrzać  się  gorącą 

herbatą z cytryną.  

Impreza  zakończyła  się  meczem 

hokejowym  do  którego,  została  wybrana 

najlepsza ósemka chłopców i dziewcząt ze 

szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Wszyscy startujący zostali  nagrodzeni 

słodyczami i medalami.



Tradycyjnie,  w  ostatnią  sobotę  karnawału  (1  marca),  w  Hajnowskim  Domu  Kultury 

zorganizowaliśmy  Samorządowy  Bal  Sportu.  Zgodnie  ze  staropolskim  powiedzeniem:  jedz,  pij  i  

popuszczaj pasa, każdy mógł do woli delektować się specjałami kuchni Restauracji Leśniczanka – Anety 

i Andrzeja Lewczuków. Wszystkie dania i napoje podawała przesympatyczna obsługa.

Tego wieczoru na gości czekało wiele atrakcji:  losowanie nagród, stół ze specjałami podlaskiej 

kuchni oraz doskonała muzyka zespołu Show Band z Białegostoku, która porwała wszystkich na parkiet. 

W przerwach na odpoczynek zostały przeprowadzone dwie loterie fantowe; co trzecia para mogła 

wylosować  nagrodę,  m.in.  ekspres  do  kawy  Bosch  Tassimo  z  zapasem  kawy,  zabiegi  w  Poradni 

Rehabilitacji Leczniczej KINETICA, wizytę w salonie fryzjerskim „Justyna”, karnety do Parku Wodnego, 

kupony do wykorzystania w sklepie sportowym Laguna w Parku Wodnym, zestawy kosmetyków, kosze 

słodyczy,  zestawy  przypraw  Runo,  zestawy  upominków  z  LogoArt,  zestawy  upominków  z  Urzędu 

Miasta, maskotki żubra, piłki, koszulki, zestaw badmintona. 

Fundatorami atrakcyjnych nagród byli:

• Anna Tkaczenko – usługi porządkowe, imprezy plenerowe i okolicznościowe, biesiady przy ognisku,  
kuligi, organizowane w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”,

• Katarzyna Kuklińska – Poradnia Rehabilitacji Leczniczej KINETICA, ul. Ściegienngo 5,
• Justyna Nieścieruk – Salon Fryzjerski „Justyna”, ul. Wierobieja 30, lok.14,
• Park Wodny w Hajnówce, 
• LogoArt,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
• Urząd Miasta Hajnówka.

Samorządowy Bal Sportu ma swoich wiernych bywalców. Podczas tego wyjątkowego wieczoru 

212 osób bawiło się do białego rana. Trzeba jednak przyznać, że ten unikalny, serdeczny i swojski nastrój 

stworzyli sami uczestnicy Balu. Ludzie bawili się wspaniale i dzięki temu na pewien czas zapomnieli o 

codziennych obowiązkach i problemach. Mamy nadzieję, że za rok chętnych będzie równie dużo, a nasi 

sportowcy będą odnosili jeszcze większe sukcesy.



8  marca  instruktorzy  OSiR  w  salach  gimnastycznych  ZS  z  DNJB  i  ZS  nr  1 Hajnówce 

przeprowadzili  coroczny  Turniej  Piłki  Siatkowej  Amatorów  o  Mistrzostwo  Hajnówki.  Do  turnieju 

zgłosiło  się  12  zespołów.  W tej  od  lat  organizowanej  imprezie   najlepszy okazał  się  zespół  Tartak 

Siemianówka. Drugi Versal z Białegostoku, trzeci SPPS Supraśl,  czwarty UWB z Białegostoku. Kolejne 

miejsca zajęli:  ZSZ Hajnówka, Oldboje z Bielska Podlaskiego,  Vollej Haus z Hajnówki,  Mali Studio z 

Hajnówki,  Jak Zwał Tak Zwał z Hajnówki,  Indiana Paces  z Hajnówki,  Amatorzy z Hajnówki i  Dziki z  

Zimbabwe z Hajnówki.

Turnieje  eliminacyjne  rozgrywane  były  w  trzech   grupach  po  cztery  zespoły.  Dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy awansowały do półfinałów. 

Najlepszymi  zawodnikami  turnieju  zostali:  Dawid  Skiepko  (Tartak  Siemianówka),  Krzysztof 

Baranowski (Versal), Mateusz Lenczewski (SPPS) i Daniel Ostaszewski (UWB).

Na  zakończenie  zawodnicy  czterech  pierwszych  zespołów  zostali  udekorowani  medalami, 

wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. 

Dyrektor Parku Wodnego ufundował zawodnikom czterech pierwszych drużyn bilety wstępu na 

basen.  



Dnia 15 marca do rywalizacji w „Edukacyjnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 

PUK” przystąpiły po dwa zespoły z Hajnówki i Kamieńca (Białoruś) oraz młodzi piłkarze Piast Białystok 

i Włókniarz Białystok (63 zawodników). 

W I części współzawodnictwa sportowego drużyny rozegrały pojedynki piłkarskie w systemie 

„każdy z każdym”, z których zwycięsko wyszła drużyna Piast Białystok wyprzedzając OSiR I Hajnówka. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Misarski (Piast Białystok), bramkarzem Bartosz Tichoniuk 

(OSiR I Hajnówka), a najlepszym zawodnikiem – Piotr Horosz (Piast Białystok).

 W drugiej części sobotniej imprezy, Pani Karolina Górna i Pan Dariusz Bielski - przedstawiciele 

hajnowskiego PUK–u, przeprowadzili konkurs ekologiczny, który miał na celu wzmocnienie w chłopcach 

poczucia obowiązku i wyrobienie nawyków w działaniach chroniących środowisko naturalne. Podczas 

konkursu  młodzi  piłkarze  musieli  rozpoznać  pojemniki  i  dopasować  do  nich  odpowiednie  odpady, 

oczywiście  z  piłką przy nodze.  Podczas tych działań wykazali  się  dużą wiedzą i  z  wielkim zapałem 

zmagali się z postawionymi przed nimi zadaniami.  OSiR stara się uatrakcyjnić swoje imprezy, a dzięki 

takim działaniom zawodnicy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności piłkarskich, a przy 

okazji pogłębienia wiedzy z tematu segregacji odpadów i recyklingu. 

Puchary i medale wręczali Sekretarz Miasta Hajnówka Jarosław Grygoruk, Prezes PUK Jarosław 

Kot oraz rodzice hajnowskich piłkarzy. 



1 kwietnia  rozpoczęliśmy kolejną  akcją  „Hajnówka Biega”.  Spotkania  odbywały się  w każdą 

środę  i  trwały do późnej  jesieni.  Osoby,  które  zaczęły z  nami biegać  musiały przezwyciężyć  chwile 

zwątpienia związane z brakiem kondycji. Często po pokonaniu pierwszych trudności bieganie stawało się 

pasją. Zaczynali stawiać przed sobą coraz trudniejsze zadania. Próbowali przebiec 5, 10 km. Następnie  

szukali zawodów w których mogli się sprawdzić, starali się osiągnąć coraz to lepsze rezultaty. 

W tym roku hajnowianie startowali za granicą w Maratonie w Barcelonie i Atenach. W kraju byli 

widoczni na maratonie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Dębnie, Giełczynie, Krakowie. Uczestniczyli 

również  w  półmaratonach  w  Hajnówce,  Wiązownej,  Warszawie,  Węgorzewie,  Białymstoku,  Bielsku 

Podlaskim, Augustowie, Radzyminie Podlaskim, Korycinie, Olsztynie, Krynicy Zdrój. Biegali także na 

krótsze  dystanse  (10  i  15  km)  w  Kodyniu,  Stoczku  Łukowskim,  Mielniku,  Hajnówce,  Suchowoli. 

Startowali  w  mini  triatlonie  w  Siemiatyczach  i  na  100km  w  cztery  dni  w  Zamościu.  Nasz  kolega  

Aleksander Prokopiuk biegał w Dubaju i Tajlandii.  

Tadeusz Karanos i Jarosław Kiełbaszewski zdobyli  „Koronę Maratonów Polskich”. Aby zdobyć 

„Koronę”  należy  w  ciągu  dwóch  lat  ukończyć  pięć  największych  krajowych  maratonów.  Poznań, 

Warszawę, Kraków, Wrocław oraz Dębno i przesłać stosowny wniosek do biura Cracovia Maraton w 

Krakowie. Po zdobyciu „Korony” otrzymuje się honorową odznakę członkowską oraz okolicznościowy 

dyplom  potwierdzony  własnoręcznymi  podpisami  dyrektorów  wszystkich  wymienionych  maratonów. 

Gratulujemy sukcesów. 



O tym, że woda ma  dobroczynny wpływ na organizm człowieka wiemy od dawna. Korzystnie 

wpływa na aktywność ruchową, poprawia kondycję i ogólny stan zdrowia. Pływanie to również jedna z 

form rehabilitacji, która niezbędna jest osobom niepełnosprawnym.

Po  raz  kolejny  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  wraz  z  Parkiem  Wodnym  zaprosił  do  wspólnej 

rywalizacji na basenie osoby niepełnosprawne. W imprezie, która odbyła się 11 kwietnia, wzięło udział 

31  zawodników  z:  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Hajnówce,  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w 

Dołubowie (gmina Dziadkowice), Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce, Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce oraz Koła Terenowego Związku Niewidomych w Hajnówce.

Rywalizacja  przebiegała  we  wspaniałej  atmosferze.  Zawodnicy  do  każdej  z  konkurencji 

podchodzili z maksymalnym zaangażowaniem. Mimo walki, uśmiech nie schodził z twarzy sportowców. 

Taka impreza, to również szansa na nowe przyjaźnie. 

W tym dniu wszyscy byli zwycięzcami. Pamiątkowe medale otrzymał każdy uczestnik. Dekoracji 

dokonał Dyrektor OSiR Mirosław Awksentiuk i Dyrektor Parku Wodnego Mirosław Chilimoniuk. Nad 

bezpieczeństwem wszystkich uczestników w wodzie i na brzegu czuwali ratownicy Parku Wodnego i 

OSiRu, a całość imprezy poprowadził Janusz Ludwiczak.

Na  imprezie  nie  mogło  zabraknąć  kamery  TV  PODLASIE,  która  zawsze  jest  obecna  na 

najciekawszych wydarzeniach sportowych w mieście. 



Bieg na 60 i 600/1.000 m.,  skok w dal (lub skok w 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 2001 i 

mł.  (70  osób)  w  Mistrzostwach  Powiatu  Hajnowskiego  w  Czwórboju  Lekkoatletycznym,  przed 

zbliżającymi się półfinałami wojewódzkimi. Zawody zostały przeprowadzone 28 kwietnia na stadionie 

OSiR oraz w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce.

Medale  ufundowała  Komisja  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Hajnówce.

Kategoria dziewcząt i awans do półfinałów:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce – 769 pkt (opiekun – Alina Żukowicka)

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Narwi – 746 pkt. (opiekun – Dorota Panasiuk)

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce – 655 pkt. (opiekun – Lucyna Waszkiewicz)

Najlepsze zawodniczki:

• Martyna Gierasimiuk (SP 6 Hajnówka) – 231 pkt.

• Ewa Łapińska (SP 2 Hajnówka) – 211 pkt.

• Julia Zińczuk (SP 2 Hajnówka) – 200 pkt.

Kategoria chłopców i awans do półfinałów:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce – 797 pkt. (opiekun – Andrzej Ludwiczak)

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce -754 pkt. (opiekun – Lucyna Waszkiewicz)

Najlepsi zawodnicy  :  

• Mateusz Michalak (SP 5 Hajnówka) – 196 pkt.

• Łukasz Zankiewicz (SP Narew) – 193 pkt.

• Maciej Sawicki (SP 2 Hajnówka) – 185 pkt.



2 maja na boiskach Ośrodka odbył się „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Firmy Auto Mag z Okazji 

223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” (rocznik 2001 i młodsi). Był to ostatni sprawdzian przed 

czekającymi ich rozgrywkami w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. 

W  zawodach  wystartowało  pięć  zespołów  (71  uczestników).  Po  bardzo  zaciętych  i 

widowiskowych pojedynkach pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Piasta Białystok. Jednak wszystkie 

zespoły  prezentowały  zbliżony  poziom sportowy.  Młodzi  aktorzy  piłkarskich  zmagań   wykazali  się 

dużym zaangażowaniem i wolą walki, co przełożyło się na duże emocje zarówno u startujących jak ich 

opiekunów. 

Udział  w  tych  zawodach  dał  możliwość  hajnowskim  zawodnikom  skonfrontowania  swoich 

umiejętności  z  rówieśnikami  z  innych  drużyn  oraz  możliwość  spędzenia  wolnego  czasu  w  sposób 

aktywny w atmosferze dobrej zabawy.



Po okresie przygotowawczym na szkolnych halach jak i na obiektach Ośrodka drużyny piłkarskie 

OSiR Hajnówka przystąpiły do rozgrywek ligowych, gdzie prezentowały efektowny i skuteczny futbol 

zajmując czołowe miejsca w swoich grupach:

Drużyna Trampkarzy (rocznik 1999-2000) trenowana przez Andrzeja Grygoruka w wiosennych 

rozgrywkach zaprezentowała się dobrej strony zajmując w  grupie 2  miejsce. Klasyfikacja końcowa: 1.  

MOSiR  Bielska  Podlaski,  2.  OSiR  Hajnówka,  3.  Czarni  Gródek,  4.  Rudnia  Zabłudów,  5.  MOSP 

Jagiellonia Białystok, 6. UKS Kleosin, 7. Cresovia Siemiatycze, 8. LZS Narewka.

Dwie  drużyny  Młodzików  (rocznik  2001-2002),  których  trenerem  jest  Marek  Hanula  po 

fantastycznym pościgu w ostatnich turniejach zajęła ostatecznie drugie i  trzecie miejsce.  Klasyfikacja 

końcowa: 1. COKiS Ciechanowiec, 2. OSiR I Hajnówka, 3. OSiR II Hajnówka, 4.Orzeł Siemiatycze, 5. 

Orzeł II Siemiatycze, 6. MKS Mielnik

Orliki (rocznik 2003 i młodsi) prowadzeni przez Marcina Sawczyńskiego zajęli trzecie miejsce w 

grupie. Taki wynik osiągnięty na wiosnę zachęci do jeszcze cięższej pracy na treningach aby na wynik 

okazał się lepszy w przyszłości. Klasyfikacja końcowa: 1.Orzeł Bobola I Siemiatycze, 2. UKS Perlejewo,  

3. OSiR Hajnówka, 4. Bocian Boćki, 5. MKS Mielnik, 6. Orzeł Bobola II Siemiatycze, 7. LZS Narewka.



6  maja  na  stadionie  OSiR  rywalizowali  gimnazjaliści  w  VII  Indywidualnych  Mistrzostwach 

Powiatu.  W zawodach  wzięło  udział  6  reprezentacji  dziewcząt  i  chłopców.  Ogółem startowało  105 

zawodników  i  zawodniczek.  Był  to  dobry  sprawdzian  przed  zbliżającymi  się  Finałami  Grupy 

Południowej (na stadionie MOSiR w Białymstoku). 

KLASYFIKACJA MEDALOWA

I miejsce PG DUBINY 5 złotych, 0 srebrnych, 3 brązowe

II miejsce PG 2 HAJNÓWKA 4 złote, 8 srebrnych, 3 brązowe

III miejsce PG DNJB HAJNÓWKA 4 złote, 4 srebrne, 4 brązowe

IV miejsce PG NAREW 3 złote, 4 srebrne, 2 brązowe

V miejsce PG 3 HAJNÓWKA 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe

Również na stadionie, 9 maja, zostały przeprowadziliśmy VII Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego 

w Lekkiej Atletyce w kategorii Szkół Podstawowych. 

7 szkół rywalizowało w pięciu konkurencjach biegowych: 60 m, 200 m, 600 m (dziewczęta) i 

1000 m (chłopcy),  sztafecie 4 x 60 m oraz w trzech konkurencjach technicznych: rzucie oszczepem, 

pchnięciu kulą i skoku w dal. Każdy zawodnik mógł sprawdzić swoje możliwości sportowe jedynie w 

dwóch wybranych konkurencjach i sztafecie. Na wyróżnienie zasłużyli uczniowie, którzy zdobyli pełne 

komplety złotych medali: Gabrysia Niepogoda (SP Dubiny) w biegu na 200 m i skoku w dal oraz Jakub  

Wawrzeniuk (SP Narew) w biegu na 60 m i 1000 m Ogółem w imprezie uczestniczyło 129 uczniów i 

uczennic.

Za miejsca I-III uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.



KLASYFIKACJA  MEDALOWA

 I miejsce SP NAREW 4 złote, 3 srebrne, 3 brązowe

 II miejsce SP 5 HAJNÓWKA 3 złote, 1 srebrne, 2 brązowe

III miejsce SP 2 HAJNÓWKA 2 złote, 8 srebrnych, 5 brązowych

IV miejsce SP 6 HAJNÓWKA 2 złote, 1 srebrny, 3 brązowe

V miejsce SP DUBINY 2 złote, 0 srebrnych, 1 brązowy

VI miejsce SP BIAŁOWIEŻA 1 złoty, 1 srebrny, 0 brązowych

VII miejsce SP 3 HAJNÓWKA 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy

Sędziami wszystkich zawodów na Stadionie byli nauczyciele uczestniczących szkół, pracownicy 

OSiR oraz Kamil Buraczyński.

„Biegacz to nie ten, który szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce”  Marc Buhl

Powyższe motto przyświecało zawodnikom biorącym udział w XIV Półmaratonie Hajnowskim. 

W sobotę, 17 maja, grupa 271 biegaczy wyruszyła na trasę z Białowieży do Hajnówki rywalizując na 

dystansie 21.097,5 m.

Znakomitą formę zaprezentował Bogusław Andrzejuk z Białegostoku, który jako pierwszy minął 

linię mety, z czasem 01:11:56. Zawodnik z Podlasia po raz piąty stanął na najwyższym stopniu podium 

naszej imprezy. 



II miejsce - Pavel Mashei, Grodno (01:12:06), 

III miejsce - Ihar Tsetserukou, Grodno (01:12:13), 

IV miejsce Andrzej Leończuk, Zaścianki (1:12:52).

Najlepsza wśród kobiet  była  Halina Karnatsevich (Grodno).  Dystans półmaratonu pokonała w 

czasie 01:26:31. 

II miejsce - Ewa Fabian, Biała Podlaska (1:41:39),

III miejsce - Dobrochna Mierzejewska, Poznań (1:44:13), 

IV miejsce - Monika Terebun, Bielsk Podlaski (1:45:09).

Tegoroczny bieg ukończyło 20 zawodników z powiatu hajnowskiego:

  1/21 Andrzej Radzymin – 1:27:30

  2/36 Jarosław Kiełbaszewski – 1:34:00

  3/38 Eugeniusz Krawczuk – 1:35:01

  4/43 Anatol Kot – 1:35:51

  5/59 Tadeusz Karanos – 1:39:25

  6/60 Grzegorz Szymaniuk – 1:39:26

  7/104 Adam Awksietijuk – 1:46:59

  8/112 Stanisław Góralczyk – 1:47:44

  9/124 Zdzisław Denisiuk – 1:50:00

10/148 Krzysztof Bereźniak – 1:53:09

11/158 Piotr Muszkatel – 1:54:43

12/160 Mirosław Bajko – 1:54:53

13/170 Leon Jakimiuk – 1:55:52

14/174 Aleksander Prokopiuk – 1:56:31

15/178 Piotr Iwaniuk – 1:57:26

16/183 Joachim Jakimiuk – 1:58:17

17/185 Dorota Bartoszewicz – 1:58:24

18/206 Tomasz Androsiuk – 2:05:13

19/219 Krzysztof Wilkaniec – 2:10:57

20/224 Marta Kozłowska – 2:11:55

Tradycyjnie każdy zawodnik uhonorowany został imiennym, drewnianym medalem. Po dekoracji 

w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz open i losowaniu nagród chętni udali się do na biesiadę 

do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży. 

Bieg po Puszczy Białowieskiej  to  znakomita promocja naszego regionu.  Dołożymy wszelkich 

starań, aby w przyszłym roku organizacja imprezy stała na jeszcze wyższym poziomie.



W sezonie letnim boiska „Orlika” tętniły życiem od rana do wieczora. OSiR we współpracy z 

Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym organizował zawody również i tam.

Przepiękna  pogoda,  niesamowite  zaangażowanie  i  wola  walki  przysporzyły  nie  lada  wrażeń 

młodym adeptom lekkoatletyki w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Trójboju. 

22 maja na Orliku przy ZS nr 1 w Hajnówce 77 zawodników rywalizowało w 3 konkurencjach: 

szybkościowej (bieg na 60 m.), skocznościowej (skok w dal) i siłowej (rzut piłeczką palantową).

W zawodach uczestniczyło osiem reprezentacji dziewcząt i pięć chłopców. Niestety, w związku z 

brakiem  funduszy,  zawody  nie  odbyły  się  na  szczeblach  wyższych  tj.  półfinałach  i  finałach 

wojewódzkich.



Street Workout to sport, do uprawiania którego jedynymi narzędziami są mięśnie i silna psychika. 

Ćwiczenia  te  zakładają  rozwój  siły,  koordynacji,  zwinności,  osiągnięcie  elastyczności  ciała,  a  także 

wzmocnienie  stawów.  Street  Workout  jest  młodą,  lecz  coraz  bardziej  popularną  dyscypliną,  nie 

wymagającą od ćwiczącego nakładu pieniężnego, a jedynie odpowiedniej infrastruktury. 

Możliwość  budowy tego typu urządzeń pojawiła  się  z  chwilą  ogłoszenia  przez  Urząd Miasta 

Hajnówka konkursu Młodzi Aktywni Skuteczni. Jedna ze zwycięskich grup w konkursie,  realizowanym 

w ramach projektu „Decydujmy Razem”,  zaproponowała powstanie Street  Workout  Parku na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce. W sobotę, 31 maja miała miejsce finalizacja pomysłu grupy 

hajnowskiej  młodzieży.  Powstała  strefa  do  ćwiczeń,  która  składa  się  z  kompleksu  drążków 

zamocowanych na różnej wysokości i poręczy równoległych, zapewniających możliwość wykonywania 

całego wachlarzu ćwiczeń i ewolucji. 

Otwarcie Parku miało charakter uroczysty, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Sekretarz 

Miasta – Jarosław Grygoruk, Dyrektor OSiR – Mirosław Awksentiuk oraz lider grupy Street Workout 

Hajnówka – Dariusz Surel. 

Członkowie  grupy  zaprezentowali  swoje  umiejętności  podczas  pokazu  ćwiczeń,  po  czym 

rozpoczęły  się  I  Zawody  Street  Workout,  zorganizowane  przez  grupę  młodych  ludzi,  inicjatorów 



przedsięwzięcia.  Autorzy  pomysłu,  wsparci  doświadczeniem  pracowników  OSiR  Hajnówka, 

przeprowadzili zawody w trzech konkurencjach: w kategorii mężczyzn: podciąganie na drążku i pompki 

na  poręczach  równoległych  (tzw.  dipsy)  oraz  w  kategorii  kobiet:  zwis  na  drążku  na  czas.  Wśród 

uczestników, oprócz hajnowian byli zawodnicy z Bielska Podlaskiego.

Zwycięzcy  poszczególnych  konkurencji  nagrodzeni  zostali  pucharami  a  wszyscy  uczestnicy 

zawodów otrzymali pamiątkowe medale. Wszyscy zawodnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Zarówno dorośli jak i młodzież z uwagą 

obserwowali  przebieg  rywalizacji,  z  aplauzem  przyjmując  duże  umiejętności  członków  hajnowskiej 

grupy Street Workout. 

Również 31 maja, na stadionie OSiR odbył się Piłkarski Dzień Dziecka. Impreza rozpoczęła się o 

godzinie 10:00 dwoma równolegle rozegranymi meczami (w skład drużyn pierwszego meczu wchodzili 

zawodnicy  z  grupy  Orlików  i  Żaków,  a  drugiego  –  piłkarze  z  grupy  Młodziki).  W  rozgrywkach 

uczestniczyło 48 młodych piłkarzy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce. 

O  godzinie  11:00  wszyscy  piłkarze  wzięli  udział  w  zawodach  lekkoatletycznych.  Najstarsza 

młodzież uczestniczyła w konkurencjach: pchnięcie kulą, bieg na 30 metrów, skok w dal z miejsca. Żaki i  

Orliki wystartowały w przygotowanych dla nich dyscyplinach piłkarskich: król żonglerki, król rzutów 

karnych i król slalomu. 

Po wszystkich konkurencjach indywidualnych ponownie rozegrane zostały dwa równoległe mecze 



piłki nożnej, a po nich wszyscy uczestnicy Piłkarskiego Dnia Dziecka udali się na poczęstunek.

Impreza zakończyła się wręczeniem przez dyrektora OSiR-u Mirosława Awksentiuka medali dla 

najlepszych zawodników oraz rozdaniem słodyczy dla wszystkich uczestników zawodów.

14 czerwca odbył  się rajd  rowerowy po Puszczy  Białowieskiej.  Organizatorem byli:   OSiR 

Hajnówka, Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Browsk oraz Nadleśnictwo Hajnówka, na którego 

terenie miało miejsce rozpoczęcie i zakończenie rajdu.

Uczestniczyli w  nim uczniowie  Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 6 i  Gimnazjum z DNJB, a 

także klasy ponadgimnazjalne z I Liceum Ogólnokształcącego, ogółem 72 cyklistów. 

Impreza rozpoczęła się krótkim przemówieniem zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka 

pana Andrzeja Antczaka. Następnie podzielono zebranych na cztery grupy. Liderzy grup otrzymali mapy 

z wyznaczonymi punktami docelowymi, do których musieli sami wyznaczyć szlak. Na każdym z nich 

czekali leśnicy ze specjalnymi zadaniami do wykonania. 



Podczas jazdy młodzież niespodziewanie natknęła się na dziki z małymi i jelenie. Byli zmuszeni stawić 

czoła przeprawie przez mokradła. Podołali jednak wszelkim przeciwnościom i wrócili cali i zdrowi do 

„głównej bazy” – Stacji Kolejek Leśnych.

Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem, podczas którego uczestnicy mogli podzielić się swoimi 

wrażeniami   z  wyprawy.  Na  zakończenie  imprezy każdy uczestnik  otrzymał  medal  i  mapę  Puszczy 

Białowieskiej. 

22 czerwca, z okazji piłkarskiego zakończenia sezonu, zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny. Wzięli 

w nim udział piłkarze należący do grupy Młodzików oraz ich rodzice (65 osób). 

Na początku imprezy rozegrany został mecz piłki nożnej. Po okupionych zaciętą rywalizacją i 

dobrą  zabawą  45  minutach  gry,  uczestnicy  Pikniku  przenieśli  się  do  Street  Workout  Parku,  gdzie 



zaprezentowane zostały im pokazy ćwiczeń na urządzeniach. Później nadszedł czas na  podsumowanie 

dobiegającego  końca  sezonu  piłkarskiego  2013/2014, w  związku  z  tym  dyrektor  Ośrodka  Sportu  i 

Rekreacji w Hajnówce – Mirosław Awksentiuk wraz z trenerem Markiem Hanulą wręczyli wszystkim 

piłkarzom medale i nagrody. Po ceremonii medalowej na uczestników imprezy czekały liczne atrakcje, 

między innymi wędkarstwo rzutowe oraz wspólne ćwiczenia z grupą  Dariusza Surela Street Workout  

Hajnówka  – co było wspaniałą rozrywką dla młodych sportowców.

Zakończeniem Pikniku Rodzinnego był mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy rodzicami a ich 

pociechami. Po zaplanowanych atrakcjach uczestnicy imprezy wzięli udział we wspólnym grillowaniu.

Dzięki wsparciu jakie otrzymali  pracownicy Ośrodka Sportu i  Rekreacji  od Sylwii i  Dariusza 

Dutkowskich, Ireny i Mirosława Gagan, Elżbiety i Adama Masajło oraz Anny i Andrzeja Owłasiuk – 

Piknik Rodzinny przebiegł w fantastycznej, rodzinnej atmosferze.

Po raz ósmy zrealizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Plażowej Amatorów. W 

sobotę,  28  czerwca,  na  dwóch  boiskach  rozpoczęły  się  zmagania  dziewięciu  zespołów.  Turniej 

rozgrywany był systemem brazylijskim – podwójnych eliminacji. Zawody przebiegały przy wyjątkowo 

sprzyjającej pogodzie. Mecze półfinałowe i finałowe były bardzo wyrównane i każda drużyna  mogła 



stanąć  na  najwyższym  podium.  Po  pięciu  godzinach  gry  wyłoniono  najlepszy  zespół  roku  2014. 

Najlepszą okazała się para: Michał Suchodoła, Dawid Skiepko, która w finale pokonała parę Damian 

Załęcki, Krzysztof Żabiński (2:1). Kolejność drużyn po finale:

• Michał Suchodoła, Dawid Skiepko

• Damian Załęcki, Krzysztof Żabiński

• Daniel Ostaszewski, Amir Abdel Azis

• Krzysztof Zaniewski, Jakub Groblewski

Na  zakończenie  turnieju  zawodników  drużyn  finałowych  nagrodzono  pucharami  i  drobnymi 

upominkami firmy „Runo”.



4 lipca spotkaniem na skraju Puszczy Białowieskiej rozpoczęliśmy III Rajd Rowerowy Hajnówka 

– Kamieniec. 26 cyklistów z Hajnówki, Białowieży, Białegostoku, Siemiatycz i Warszawy rozpoczęło 

rowerową  przygodę  od  przejazdu  przez  Budy,  Teremiski  i  Pogorzelce  na  przejście  graniczne  w 

Białowieży. 

Po przekroczeniu granicy zwiedziliśmy miejsce „Krzyże”, gdzie w czasie II Wojny Światowej 1 

sierpnia 1941r. Niemcy rozstrzelali wielu mieszkańców Białowieży i okolicznych wsi. W tym miejscu 

stoi dziś pomnik upamiętniający ofiary tamtych dni.

Na dłużej zatrzymaliśmy się w bajkowej siedzibie Dziada Mroza. Prawdziwy świat magii zaczyna 

się za bramą strzeżoną przez drewnianych strażników Dęba Dębowicza i Wiąza Wiązowicza. Za nimi 

wita  nas  Śnieżka  i  siedmiu  krasnoludków.  A za  chwilę  na  progu  domku  z  rzeźbionym  gankiem – 

Dziadek Mróz. Siedziba Dziadka Mroza powstała w 2003r. 

Po  drodze  obejrzeliśmy  najstarszy  i  najbardziej  okazały  Dąb  „Patriarcha”  w  Puszczy 

Białowieskiej liczący około 600 lat oraz najstarszą 300-letnią sosnę „Olbrzymią”. Wielkim zaskoczeniem 

dla uczestników rajdu były świetnie utrzymane trasy rowerowe – pasmo gładkiego asfaltu, droga pusta,  

czyściutka i znakomicie oznakowana!

Około  17.30  dotarliśmy  do  celu  –  obiektu  sportowego  w  Kamieńcu,  gdzie  mieliśmy 

przygotowane noclegi i posiłki. Dzień zakończyliśmy wieczornym spacerem po Kamieńcu, meczem piłki 

koszykowej i kąpielą w basenie.

Drugiego  dnia  wczesnym  rankiem  wyjechaliśmy  na  wycieczkę  autokarową  do  Brześcia. 

Zwiedziliśmy tam Twierdzę Brzeską oraz cerkiew św. Mikołaja. Po obiedzie w Centrum Przygotowań 

Olimpijskich  udaliśmy  się  do  Wołczyna,  aby  obejrzeć  odnowiony  Kościół,  stanowiący  jedyną 

pozostałość zespołu pałacowego – dawnych dóbr Poniatowskich. 

Miły wieczór spędziliśmy w kompleksie agroturystycznym, gdzie gospodarze przygotowali nam 

kolację integracyjną. Najważniejszym daniem tego wieczoru była „ucha”. Kolację umilił piękny koncert 

gitarowy Lizy, córki organizatora naszej wyprawy po stronie białoruskiej.

Rankiem następnego dnia zwiedziliśmy Muzeum mieszczące się w Wieży Kamienieckiej z końca 

XIII wieku, ulokowanej na wzniesieniu brzegu rzeki Leśnej, tej samej, która płynie przez Hajnówkę. W 

drodze  powrotnej  zatrzymaliśmy  się  w  Kamieniukach,  gdzie  znajduje  się  centrum  administracyjne 

białoruskiej  części  Puszczy  Białowieskiej.  Zwiedziliśmy  Muzeum  Przyrodnicze  i  po  posiłku 

wyruszyliśmy ku granicy. 

Na ostatni odpoczynek zatrzymaliśmy się nad jeziorem Ladzkim – jedynym jeziorem w puszczy – 

ostoją ptactwa wodnego. Następnie granica, odprawa celna i w domu byliśmy około godziny 18. Jeszcze 

długo każdy z nas miał wrażenie, że ciągle jedzie rowerem.



Przez  trzy    dni  (16 -18.VII.)   trwała   rywalizacja 

10 drużyn  w  Wakacyjnym  Turnieju  Piłki  Nożnej  

Plażowej. W  piłkę   nożną    można    grać 

wszędzie, ale   gra  na piasku  sprawia 

najwięcej  frajdy.  Wprawdzie podłoże  

   piaskowe   łagodzi  częste upadki,  

jednak opanowanie  piłki   sprawia   wiele 

kłopotów.  

Żeby  wytrzymać  trudy  gry  na piasku 

należy systematycznie uczestniczyć w     

zajęciach  sportowych. Ćwiczenia fizyczne    

właściwie dobierane, systematycznie i 

   racjonalnie stosowane przyczyniają się do 

powstania korzystnych zmian morfologicznych i 

funkcjonalnych   w   młodych   organizmach.  Turniej 

plażówki pokazał możliwości młodych zawodników. 

Podczas turnieju  można było zobaczyć 

wspaniałe strzały na bramkę, interwencje bramkarzy, 

ciekawe akcje.  

Na zakończenie turnieju zawodnicy trzech pierwszych 

drużyn  w  każdej  kategorii  otrzymali  pamiątkowe 

medale. Medal otrzymał również najlepszy strzelec i bramkarz turnieju. 



Współpraca na płaszczyźnie sportowej między zaprzyjaźnionym z Hajnówką miastem Suure – 

Jaani kontynuowana jest już od wielu lat.

23 lipca do Estonii wyruszyła grupa 19 młodych piłkarzy OSiR Hajnówka wraz z opiekunami. Po 

przybyciu  na  miejsce  podróży  cała  ekipa  została  serdecznie  powitana  przez  gospodarza   Siergieja 

Wasiljewa, właściciela i trenera  SK  Suure - Jaani United.

W ramach  pobytu  hajnowska  młodzież  wspólnie  z  rówieśnikami  z  Estonii  spędziła  czas  w 

Wodnym Parku Rozrywki, wypoczywali w Młodzieżowym Centrum Zabaw oraz uczestniczyli w biegu 

„Sri Chinmoy Oneess – Home Peace Run” (Bieg Przyjaźni przez kraje Europy, w którym biorą udział 

biegacze wielu narodowości). 

Najważniejszym punktem pobytu był turniej piłkarski „Friendship Cup 2014”, w którym drużyny 

z  Hajnówki  zdobyły  pierwsze  miejsca  w  swoich  kategoriach  wiekowych.  Nagrody indywidualne  za 

największą ilość strzelonych bramek otrzymał Daniel Kozaczuk i Jakub Owłasiuk. Organizatorzy docenili 

również naszych bramkarzy Michała Gagana i Bartosza Tichoniuka nagradzając ich okolicznościowymi 

statuetkami.

W  ostatnim  dniu  pobytu  wszyscy  uczestnicy  wypoczywali  w  przeuroczym  miejscu  „Nad 

Stawami”, gdzie  grillowali wspólnie z rodzinami estońskich piłkarzy.

Gościnność gospodarzy z Suure – Jaani wywarła na nas pozytywne wrażenie, spędziliśmy tam 

niezapomniane chwile poznając wiele ciekawych osób. Niewątpliwie najdłużej  w pamięci  pozostaną 

rozmowy z  kadrą  dziewcząt  estońskiego  klubu.  Cała  hajnowska  ekipa  powróciła   bogatsza  o  nowe 

znajomości i  wspomnienia. 



Wyjście  na  basen,  to  najszybsza  i  najtańsza 

alternatywa  wodnej  rekreacji  w  czasie  wakacji.  Aby 

uatrakcyjnić  pobyt  na  basenach  OSiR  dnia  2  sierpnia 

zorganizowaliśmy  hajnowianom  oraz  osobom  przyjezdnym 

imprezę sportowo-rekreacyjną.

O  godzinie  12  w  konkurencjach  szybkościowo-

sprawnościowych na małym basenie rywalizowali najmłodsi, 

podzieleni  na  pięć  grup  wiekowych:  4-  i  5-latki  wraz  z 

rodzicami lub opiekunami z płytszej strony, a 6- i 9-latki z 

głębszej. Najlepsi w swoich grupach to: Tymoteusz Stelmach 

(Olsztyn),  Anita  Bałdak  (Hajnówka),  Hubert  Młynarczyk 

(Hajnówka) i Ola Zielińska (Narewka).                                 

O 1330  na dużym basenie  do  rywalizacji  w czterech 

stylach pływackich przystąpiła młodzież SP i PG. Najlepsi w 

swoich  grupach:  Emila  Kośko  (Warszawa),  Wiktoria 

Niewiarowska  (Hajnówka),  Patryk  Lewczuk  (Hajnówka), 

Łucja Kośko (Warszawa) i Justyna Klimiuk (Hajnówka). 

Rodzice  i  opiekunowie  również  zaakcentowali  swój 

udział – w rzucie rzutką ratowniczą do celu, z maksymalną 

ilością  trafień wygrał  Ferdynand Stelmach z Olsztyna,  a  w 

wyścigu pagajowym na materacach bezkonkurencyjny okazał 

się Dariusz Rynkowski z Hajnówki.

Ogółem  w  imprezie  uczestniczyło  około  60  osób. 

Wszyscy otrzymali słodycze i pamiątkowe medale, a Justyna 

Klimiuk  i  Wiktoria  Niewiarowska  statuetki  za  komplet 

zwycięstw w swoich kategoriach. 

Medale  i  statuetki  ufundował  OSiR  a  słodycze 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2014 baseny OSiR były otwarte od 4 lipca do 

11 sierpnia. W godzinach 10.00 – 18.00 mieszkańcy i turyści 

mogli zażywać kąpieli wodnej oraz słonecznej. Sprzedaliśmy 

3697 biletów. Średnio dziennie baseny odwiedziło 127 osób 

(w ubiegłym sezonie 84 osoby).

OSiR honoruje Kartę Dużej Rodziny, która pozwala na 

zniżkę podczas m.in. wejścia na basen. Odnotowaliśmy 364 

takie wejścia.



Projekt „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”
jest współfinansowany 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.

Od 1 sierpnia 2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce przystąpił do realizacji mikro-

projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”, który jest współfinansowany 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.

W  dniu  9  sierpnia  2014r.  w  Białowieży  odbyło  się  inauguracyjne  spotkanie  przedstawicieli 

Hajnówki i Prużan, biorących udział w realizacji mikro – projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie  

Puszcza Białowieska” (Działanie 1). 

Celem ogólnym mikro – projektu jest społeczna integracja obszaru pogranicza, w szczególności 

Euroregionu  Puszcza  Białowieska,  poprzez  rozwój  transgranicznych  kontaktów  międzyludzkich  i 

inicjatyw sportowych. 

W ramach  zawiązanego  partnerstwa  podjęte  zostały  działania  zmierzające  do  zorganizowania 

zawodów sportowych rozgrywanych w  Hajnówce i Prużanach z udziałem drużyn z Polski i Białorusi – 

biegów po puszczy, turniejów piłki nożnej, zawodów pływackich, rajdu rowerowego, spotkań z mistrzem 

sportu  po  obu  stronach  granicy.  Opracowano  harmonogram  oraz  regulaminy  imprez  sportowych. 

Przygotowano materiały do wydania kalendarza wydarzeń i folderu z realizacji projektu. 

W spotkaniu wzięło udział 15 osób.



Gra  w tenisa  ziemnego  nie  wymaga  specjalnych  nakładów finansowych.  Jednorazowe  kupno 

rakiety, pudełka piłeczek i kilka złotych za wynajem kortu. Jak w większości dyscyplin początki może są 

trudne, lecz gdy opanuje się podstawy i potrafimy przebić wielokrotnie piłeczkę na drugą stronę kortu, 

gra staje się nie lada przyjemnością. 

Idąc w tym kierunku zorganizowaliśmy dwutygodniowy kurs nauki i doskonalenia tej wspaniałej 

gry.  W zajęciach  wzięło  udział  18  osób,   a  prowadził   je  doświadczony  trener   z  uprawnieniami 

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

Sienkiewicz. Na ostatnich zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

22  sierpnia  wyruszyliśmy  na  trasę  kolejnej,  trzydniowej  przygody  rowerowej  Hajnówka  – 

Serpelice. Większość w nieznane i niewiadome. Pierwszy raz tak daleko, aby w świetnym towarzystwie 

poznawać piękne zakątki ziemi mielnickiej. Wyjazd od początku zapowiadał się ciekawie, bo swój udział 

zgłosiła dość liczna grupa. W sumie w wyprawie wzięło udział 26 osób.

Trasa rajdu przebiegała przez Orzeszkowo, Czeremchę, Zubacze. W Tokarach zwiedziliśmy ładny, 

modrzewiowy kościół, o ciekawej architekturze, przypominający góralskie świątynie. Falistą, asfaltową 

drogą,  przez lasy Puszczy Mielnickiej  dotarliśmy do Koterki  – leśnego uroczyska położone tuż przy 

granicy z Białorusią. Po 75 kilometrach dotarliśmy do Mielnika. Tutaj czekała nas jeszcze jedna atrakcja 

– przeprawa promem o napędzie ręcznym przez rzekę Bug. Do Serpelic, w województwie mazowieckim 

dotarliśmy o 16.30. 

Sobotni  poranek  przywitał  nas  błękitnym  niebem  i  słońcem.  Z  radością  przygotowaliśmy 

śniadanie  w  plenerze,  po  którym  ponownie  wsiedliśmy  na  rowery.  Szybka  przeprawa  promowa  i 

rozpoczęliśmy  wspinaczkę  ostro  pod  górę,  gdzie  obejrzeliśmy  fragmenty  zachowanego  muru 

zamkowego. Stąd rozciągał się przepiękny widok na przełom Bugu. Nieco niżej zachowały się ruiny 

starego kościółka.  Kolejnym punktem wyprawy była  wieża  widokowa na obrzeżach miasta,  z  której 



podziwialiśmy panoramę okolic. Będąc w Mielniku nie mogliśmy również przegapić jedynej działającej 

w Polsce odkrywkowej Kopalni Kredy.

Później  pokonując  wzniesienia  i  pagórki,  charakterystyczne  dla  tych  okolic,  dotarliśmy  do 

Niemirowa.  Znowu przeprawiliśmy się  promem, tym razem do województwa lubelskiego.  Nieopodal 

drogi Gnojno – Borsuki, z punktu widokowego, podziwialiśmy piękno meandrującej rzeki. Po dotarciu do 

Serpelic część osób udała się na plażę główną. Inni do Kalwarii Podlaskiej, która jest odwzorowaniem 

Drogi Krzyżowej z Jerozolimy. 

W niedzielę o 5.20 obudził nas deszcz. Jego końca nie było widać, jednak zgodnie z programem, 

po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną.  Rozpadało się na tyle  mocno, że nie kursował prom. 

Musieliśmy czekać  prawię  godzinę  w strugach  deszczu.  Trasa  od  początku była  wymagająca.  Teren 

znowu pofałdowany,  przyjemne  zjazdy i  niesamowicie  trudne podjazdy.  Ze  względu  na  złe  warunki 

atmosferyczne, pominęliśmy jeden z punktów programu – zwiedzanie Świętej Góry Grabarki. Najkrótszą 

drogą udaliśmy się do Kleszczel, i dalej nową ścieżką rowerową do Hajnówki. Po trzech dniach jazdy 

rowerem, wszyscy czuli się bardzo zmęczeni. Również rowery odmawiały posłuszeństwa – złapaliśmy 5 

gum. Jednak sprytne i szybkie interwencje serwisanta Roberta doprowadziły sprzęt do pełnej sprawności. 

Podsumowując  –  trasa  piękna,  urozmaicona,  w  większości  wzdłuż  doliny  Bugu  z  jej 

wzniesieniami,  meandrami,  starorzeczami,  wyspami.  Okolice  Serpelic  stanowią  bardzo  atrakcyjne 

miejsce dla turystyki rowerowej. Ścieżki prowadzą po terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom 

Bugu”. 



23 sierpnia w Hajnówce na Stadionie OSiR odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, w 

którym udział wzięły drużyny z Białorusi, Estonii oraz gospodarze OSiR Hajnówka. Turniej był pierwszą 

z  wielu  imprez  sportowych,  organizowanych  w  ramach  mikro-projektu  „Aktywnie  na  sportowo  w 

Euroregionie Puszcza Białowieska” (Działanie 2).  

W turnieju  uczestniczyły cztery drużyny z rocznika 2001 oraz dwie w roczniku 2002 – w sumie 

82 zawodników.  Mecze rozgrywano w systemie „każdy z każdym” dwa razy po 15 minut.  W starszej 

grupie do ostatniego gwizdka sędziego  nie można było przewidzieć zwycięzcy. Zacięte mecze między 

zespołami powodowały co chwilę zmieniający się układ tabeli. Ostatecznie najlepszym zespołem okazała 

się drużyna z Prużan zdobywając pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło zespołowi z Kamieńca. 

Trzecie miejsce wywalczyli gospodarze, którzy wyprzedzili drużynę z Suure – Jaani.

W młodszej grupie rozegrany został mecz i rewanż  między drużyną OSiR Hajnówka a drużyną 

Suure - Jaani. W konfrontacji lepsi okazali się hajnowscy piłkarze zwyciężając 5:4. 

Uczestników zmagań Burmistrz Jerzy Sirak uhonorował pamiątkowymi medalami i pucharami.  

 



30  sierpnia  na  terenie  Nadleśnictwa  Hajnówka  zorganizowaliśmy  drugą  edycję  „Biegu 

Rodzinnego”.  Imprezę  rozpoczął  krótkim przemówieniem Nadleśniczy  Andrzej  Antczak  i  Burmistrz 

Miasta Jerzy Sirak.  Na starcie tegorocznego biegu stanęły 33 rodziny.  Zawody tego typu to  idealny 

moment  na  spędzanie  wolnego  czasu  w  gronie  rodzinnym,  na  zabawie  i  bieganiu  w  pięknej  leśnej 

scenerii. 

Nie było pomiaru czasu, nie było ścigania. Była za to miła atmosfera i dużo atrakcji dla dzieci i 

rodziców.  Wspólna  rozgrzewka,  bieg,  następnie  pamiątkowy  medal  po  minięciu  mety  to  wielkie 

przeżycie dla najmłodszych uczestników sobotniej imprezy. Później przejazd Kolejką Wąskotorową. Nie 

obyło się również bez pląsów i tańców wokół ogniska. I jak przed rokiem każda rodzina wylosowała 

nagrodę,  ufundowaną przez  Nadleśnictwo Hajnówka,  Park  Wodny i  OSiR.  Na zakończenie  wszyscy 

skosztowali bigosu, upiekli kiełbaski, wypili gorącą herbatę i szczęśliwi wrócili do domów. 



W promieniach gorącego słońca 5 września 2014 r. na 

stadionie OSiR rozpoczęła się  Spartakiada z udziałem 

osób niepełnosprawnych. W imprezie uczestniczyło 47 

zawodników  i  zawodniczek  wraz  z  opiekunami. 

Reprezentowali  oni  Powiatowy  Ośrodk  Wsparcia, 

Warsztaty  Terapii  Zajęciowej,  Koło  Niewidomych  i 

Ośrodk Szkolno-Wychowawczy.                    

Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonał Burmistrz 

Hajnówki Jerzy Sirak. Następnie zawodnicy  przystąpili 

do pierwszej konkurencji –  biegu na dystansie 40 m. ze 

startu wysokiego,   i konkurencji technicznych: skoku w 

dal  z  odbicia  obunóż,  rzutu  piłką  lekarską  (1  kg  – 

kobiety,  3  kg  -  mężczyzn),  rzutu  piłeczką  do  tarczy 

(panie) oraz strzału na bramkę (panowie). Do każdego 

startu  zawodnicy  podchodzili  bardzo  emocjonalnie. 

Najlepsi  nagradzani  byli  oklaskami,  okrzykami, 

uściskami  dłoni.  Widać  było,  że  dobre  wyniki 

konkurentów  też  mogą  cieszyć,  widocznie  wszyscy 

wychodzili  z  założenia  że  najważniejsza  jest  dobra 

zabawa.

Rywalizacja zeszła na dalszy plan, ponieważ wszyscy 

uczestnicy  zostali  zwycięzcami  i  z  rąk  swoich 

wychowawców  otrzymali  pamiątkowe  medale. 

Ogromne  brawa  należą  się  uczestnikom,  a  słowa 

uznania  wychowawcom,  którzy  każdego  dnia 

poświęcają się tak trudnej pracy.   

                                

Festiwal Biegowy w Krynicy Zdroju to jedno 

z  najważniejszych  wydarzeń  sportowych  w  Polsce. 

Skierowany  jest  zarówno  do  amatorów,  jak  i 

zawodowych  biegaczy.  W  tym  roku  w  święcie 

biegowym  uczestniczyli  także  przedstawiciele 

Hajnówki.  W  dniach  5  –  7  września  swoje  stoisko 

wystawowe prezentowali wspólnie OSiR i Park Wodny. 

Strona sportowa reprezentowana była przez biegaczy z 

Hajnówki  (Piotr  Muszkatel  i  Andrzej  Tofiluk)  i  z 

Siemiatycz (Piotr Jakowiuk). 



Celem naszego  wyjazdu  była  promocja  imprez  biegowych  organizowanych  przez  OSiR  oraz 

atrakcje Parku Wodnego. Spotkanie z tak liczną grupą biegaczy oraz osobami odwiedzającymi targi (wg 

danych organizatorów, na 9 tys. mieszkańców, było ok. 10 tys. zawodników i gości Festiwalu) stanowiło 

dla  nas  doskonałą  okazję  do  zaprezentowania  przygotowanej  oferty.  Stoisko  cieszyło  się  dużym 

zainteresowaniem.

Pobyt  w  Krynicy  dał  nam  możliwość  wymiany  doświadczeń  pomiędzy  organizatorami 

najlepszych  imprez  biegowych  w  Polsce.  Na  naszym  stoisku  gościliśmy  m.in.  pomysłodawcę  i 

organizatora Festiwalu Biegowego Zygmunta Berdychowskiego oraz organizatora znanego w całej Polsce 

Biegu  Katorżnika  –  Krzysztofa  Koselskiego.  Mieliśmy  także  okazję  zrobić  pamiątkowe  zdjęcia  ze 

znanymi  osobistościami  ze  świata  sportu  i  show-biznesu  –  Justyną  Kowalczyk,  Robertem 

Korzeniowskim, Pawłem Zygmuntem, Yaredem Shegumo, Joanną Jabłczyńską, czy Beatą Sadowską.

Refleksją, jaka nasuwa się po pobycie w Krynicy jest fakt, że tego typu przedsięwzięcie stanowi 

doskonałą promocję naszego miasta i regionu.



Tuż po wakacjach do rozgrywek ligowych przystąpiły młodzieżowe drużyny OSiR Hajnówka. 

Prezentując  konsekwencje  w  założeniach  taktycznych  jak  i  zawziętość  w  meczach   nasze  zespoły 

postarały się  o  miłą  niespodziankę w postaci  jednej  z  najlepszych  rund na  przestrzeni  ostatnich  lat.  

Wyniki  rundy jesiennej:

Trampkarze (rocznik 2000-2001) prowadzeni przez Andrzeja Grygoruka zanotowali bardzo udaną 

ligową jesienną rundę. W swojej grupie zajęli pierwsze miejsce premiujące ich do grupy mistrzowskiej. 

Klasyfikacja końcowa: 1. OSiR Hajnówka, 2. Gryf Gródek, 3. LZS Narewka, 4. Urząd Miejski Krynki, 5. 

Sudovia Szudziałowo, 6. Czarni Czarna Białostocka

Drużyna Młodzików rocznik (2002-2003) pod opieką Marka Hanuli  zajęła  drugie miejsce  w 

tabeli  grupy  III  ustępując  tylko  jedynie  drużynie  z  Siemiatycz  gorszym  bilansem  bramkowym. 

Klasyfikacja końcowa: 1.Orzeł Bobola Siemiatycze, 2. OSiR Hajnówka, 3 MOSiR Michałowo, 4. Rudnia 

Zabłudów, 5. MOSiR Bielsk Podlaski, 6. Gryf Gródek, 7. Pionier Brańsk, 8.MKS Mielnik

Dwie drużyny Orlików (rocznik 2004 i młodsi) pokazały się z dobrej strony zajmując w swojej 

grupie drugie i czwarte miejsce. Wynik nie był tu najważniejszy bo dzięki coraz większej liczbie dzieci 

uczęszczającej na treningi trener Marcin Sawczyński mógł dać szanse dla każdego pokazania swoich 

umiejętności piłkarskich. Klasyfikacja końcowa: 1. Gryf Gródek, 2. OSiR I Hajnówka, 3. LZS Narewka, 

4. OSiR II Hajnówka.

Ogółem w rozgrywkach jak i treningach uczestniczyło ponad 100 młodych piłkarzy. Taka liczba 

jest efektem dobrej pracy na treningach trenerów jak i rosnącemu zainteresowaniu piłką nożną wśród 

dzieci.



13  wrzenia  w  naszym  mieście 

gościliśmy  wspaniałą  osobę,  halową 

mistrzynię świata w skoku wzwyż, Kamilę 

Lićwinko.  Spotkanie odbyło się w ramach 

projektum  „Aktywnie  na  sportowo  w 

Euroregionie  Puszcza  Białowieska”  

(Działanie 3). 

Absolwentka  Szkoły  Mistrzostwa 

Sportowego w Białymstoku, reprezentantka 

Polski,  wielokrotna  medalistka  mistrzostw 

Polski, mistrzyni świata i Uniwersjady. Tak 

w  wielkim  skrócie  można  opisać  jej 

osiągnięcia. 

Na spotkanie,  które odbyło się w auli 

Zespołu  Szkół  z  DNJB  pojawiła  się  z 

mężem, będącym jednocześnie jej trenerem. 

Spotkanie  rozpoczęło  się  od  wyświetlenia 

krótkiego  filmu  z  największych  imprez  i 

przypomnienia tego najważniejszego w jej 

karierze skoku na wysokość 2.00m, rekordu 

świata,   zdobytego  na  tegorocznych 

zwodach w Sopocie. 

W  rozmowie  brała  udział  również 

publiczność,  a  najciekawsze  pytania 

nagrodzone  zostały  piłkami  podpisanymi 

przez  mistrzynię.  To  wielka  przyjemność 

nie tylko dla miłośników sportu spotkać się 

i  porozmawiać  z  wielokrotną  medalistką. 

Podczas spotkania rozmawiano nie tylko o sporcie.  Dowiedzieliśmy się jak wygląda codzienne życie 

mistrzyni, czym się interesuje poza sportem, jakie ma plany po zakończeniu kariery.  Sportowcy sporo 

uwagi poświęcają właściwej diecie oraz wpływowi zdrowego stylu życia na wyniki sportowe. To także 

było jednym z pytań kierowanych do Kamili. 

Takie spotkania to nie tylko promocja lekkiej atletyki, to również zachęcanie dzieci i młodzieży do 

uprawiania każdej dyscypliny sportowej. To pierwsze tego typu spotkanie z mistrzem organizowane przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. 



Jesienne biegi w Hajnówce mają już swoją tradycję i cieszą się dużą popularnością. Przepiękna 

pogoda, słońce przebijające się przez konary drzew i barwne, szeleszczące liście pod stopami biegnących, 

wprowadzały wszystkich w niecodzienny nastrój.  

Zawody, które odbyły się 23 września otworzył Burmistrz Miasta Hajnówka. Na trasach w pobliżu 

„harcerskiej  górki”  rywalizowało  371 uczniów z  12  szkół  podstawowych  i  11  szkół  gimnazjalnych. 

Najmłodsi (klasy czwarte) mieli do pokonania dystans 600 m., a najstarsi – chłopcy z  gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 1.500 m.  Łącznie  przeprowadzono 14 biegów na  trzech trasach.  Do półfinałów 

wojewódzkich prawo startu uzyskało po dziesięciu zawodników ze szkół podstawowych oraz dwanaście 

dziewcząt i dziesięciu chłopców z gimnazjów. Najlepsza szóstka otrzymała pamiątkowe medale. 



„Największą  radość  sprawiły  zdobyte  medale  oraz  zaszczytne  miejsca  na  podium”.  Takimi 

słowami młodzi zawodnicy podsumowali wyjazd na Białoruś do miejscowości Prużany, gdzie dnia 27 

września   odbyły  się  Międzynarodowe  Zawody  Pływackie  zorganizowane  w  ramach  projektu 

transgranicznego  „Aktywnie  na  sportowo  w  Euroregionie  Puszcza  Białowieska”  (Działanie  4),  który 

realizujemy wspólnie z białoruskimi partnerami.

Szesnastoosobowa  grupa  reprezentantów  naszego  miasta  na  zawody  wyruszyła  w  piątkowe 

popołudnie  -  26  września.  Niektórzy  z  nas  po  raz  pierwszy w życiu  mieli  okazję  znaleźć  się  poza 

wschodnią granicą naszego państwa, więc tym bardziej  było to emocjonujące.  Kiedy przybyliśmy na 

miejsce, zostaliśmy zakwaterowani w internacie ośrodka sportowego. Po kolacji  udaliśmy się na zakupy, 

w szczególności po chałwę i czekoladowe serki.  

Nazajutrz godz. 11.00 czasu polskiego byliśmy już na pływalni – gotowi, by skutecznie stawić 

czoła sportowej rywalizacji. Rozpoczęcie zawodów odbyło się w bardzo podniosłej atmosferze. Dźwięki 

hymnów narodowych oraz polsko – białoruskie flagi uzmysłowiły nam, że sport to nie tylko hart ducha i 

sprawność fizyczna,  ale  również patriotyzm.   Do rywalizacji  stanęli  pływacy z Brześcia,  Prużan i  z  

Hajnówki.  W zawodach  wzięło  udział  ponad  100  zawodników  w  różnych  kategoriach  wiekowych. 

Ogółem odbyło się 48 startów na sześciu torach. Nasza reprezentacja zdobyła 19 medali -  5 złotych, 7 

srebrnych i 7 brązowych.



Dnia 30 września na obiektach sportowych „Orlik” przy ZS nr 1 i ZSO w Hajnówce odbył się 

Finał Powiatu Hajnowskiego w piłce nożnej szkół podstawowych chłopców.

Do rywalizacji   zgłosiło  się  siedem szkół  (69 osób):  SP 2  Hajnówka,  SP 5  Hajnówka,  SP 6 

Hajnówka, SP Dubiny, SP Narew, SP Nowokornino, SP Narewka. 

Mecze w turnieju odbywały się w dwóch grupach po wcześniejszym losowaniu z rozstawieniem 

dwóch  najlepszych  drużyn  z  ubiegłego  roku  –  SP 6  i  SP 5  Hajnówka.  Po  rozegraniu  grupowych 

eliminacji, odbyły się półfinały i na zakończenie rozegrano mecze o miejsca trzecie i pierwsze. Najlepszą 

drużyną  okazała  się  drużyna  ze  szkoły  SP 2  Hajnówka,  drugie  miejsce  przypadło  dla  szkoły  SP 6 

Hajnówka, a trzecie miejsce zajęła SP 5 Hajnówka.



1 października na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy turniej orlików „lepiej 

widoczny, bardziej bezpieczny”. Impreza miała na celu popularyzację noszenia odblasków. Wszystkim 

zależy,  aby  najmłodsi  piłkarze  wracający  wieczorami  z  treningów  byli  widoczni  dla  kierowców.  W 

związku z tym przy wsparciu Pani Katarzyny Jakubowskiej,  przedstawicielki PZU, która ufundowała 

odblaski, zorganizowaliśmy akcję promującą bezpieczną drogę do domu.

Do turnieju przystąpiło pięć zespołów (40 osób). Drużyny  grały systemem „każdy z każdym” po 

10 min. Była to ostatnia impreza piłkarska w tym roku rozgrywana na trawiastym boisku. Dla młodzieży 

była to dobra zabawa. Mogli zaprezentować umiejętności nabyte podczas rocznego cyklu treningowego. 

Trenerzy mogli wyciągnąć wnioski co do skuteczności dotychczasowych metod stosowanych podczas 

zajęć.



Zazwyczaj zawodnicy mają swoje ulubione imprezy biegowe, w których najchętniej uczestniczą. 

Część z nich preferuje wielotysięczne zawody, wielu jednak zdecydowanie lepiej czuje się rywalizując w 

niewielkich, lokalnych biegach organizowanych bez wielkiego rozmachu, za to w przyjaznej atmosferze. 

Od kilku lat w naszym kraju takich biegów przybywa. Idąc za tą popularną modą OSiR przygotował 

kolejną w tym roku imprezę biegową – Po zdrowie do Puszczy – bieg przełajowy w Hajnówce, w ramach 

mikro-projektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” (Działanie 6). 

W  sobotę,  4  października  2014r.,  wyjątkowo  piękna  pogoda  przywitała  zawodników  biegu 

przełajowego na terenie współorganizatora i gospodarza – Nadleśnictwa Hajnówka. 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Sirak. Punktualnie o 

godzinie 12, 153 zawodników wyruszyło na trasę (w tym rekordowa liczba kobiet - 36). W malowniczej, 

jesiennej scenerii Puszczy Białowieskiej zmagali się z dystansem 12 kilometrów. Wszyscy zawodnicy 

zostali udekorowani drewnianym, imiennym medalem. 

Pamiętaliśmy  także  o  najmłodszych  pociechach  zawodników  i  zaraz  po  starcie  głównym 

przygotowaliśmy im „bieg za żubrem”. Każde dziecko po przekroczeniu mety otrzymało medal owoce i 

napój oraz mogło zrobić pamiątkowe zdjęcie z królem Puszczy Białowieskiej.

Nad  bezpieczeństwem  biegaczy  czuwało  pogotowie  ratunkowe,  straż  leśna,  straż  graniczna, 

sędziowie oraz policja. Po biegu wszystkim chętnym zawodnikom zapewniony był transport do Parku 

Wodnego.

Hajnowski Dom Kultury reprezentowany przez zespół taneczny „Przepiórka” umilił uczestnikom 

czas oczekiwania na dekorację. Dodatkową atrakcją był przygotowany przez Nadleśnictwo Hajnówka 

kiermasz rzemiosła, na którym można było nabyć pamiątki. 

Trasę jako pierwszy ukończył Paweł Grygo z Łomży (42:03), a najlepszą wśród pań okazała się 

Marta  Zajkowska z  Białegostoku (54:00).  Zwycięzcy otrzymali  Puchary Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Hajnówka. Poza tym zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zostali  nagrodzeni  pamiątkowymi  statuetkami.  Dekoracji  dokonali  Burmistrz  –  Jerzy  Sirak,  Starosta 

Powiatu Hajnowskiego – Włodzimierz Pietroczuk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka – 

Andrzej  Antczak, Dyrektor OSiR – Mirosław Awksentiuk oraz Dyrektor Parku Wodnego – Mirosław 

Chilimoniuk.

Po dekoracji wszyscy zawodnicy z rodzinami zostali zaproszeni na poczęstunek. Podane specjały 

regionalnej  kuchni  przygotowane  przez  panią  Annę  Tkaczenko  z  Białowieży  oraz  pieczony  dzik 

sponsorowany przez Nadleśnictwo Hajnówka, smakowały wyśmienicie. Rozmowy i biesiadowanie przy 

ognisku umilił występ zespołu wokalnego.





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.  Zawody  zostały 

przeprowadzone  przy pięknej  jesiennej  pogodzie  dnia  16  października  2014 r.  w okolicach stadionu 

leśnego w Hajnówce. 

Szkoły Podstawowe startowały na dystansie 10 x 800 m., a gimnazjalne 10 x 1000 m. W imprezie 

biegowej wzięło udział 180 osób.  

18  października  odbył  się  rajd  kończący sezon  rowerowy.  Na  miejsce  zbiórki  –  plac  Szkoły 

Podstawowej nr 3 o godzinie 10.00, przybyło 24 sympatyków dwóch kółek. 

Po  przywitaniach,  rozdaniu  koszulek  ufundowanych  przez  sponsora  rajdu  –  Polskie 

Stowarzyszenie  Syndromu  Tourette'a  i  zrobieniu  pamiątkowego  zdjęcia  ruszyliśmy  w  drogę.  Celem 

naszej wyprawy była Jelonka. Mimo, iż było dość zimno i wiał nieprzyjemny jesienny wiatr, humory nam 

dopisywały. Jadąc nową ścieżką rowerową nawet się nie spostrzegliśmy, kiedy pokonaliśmy trasę ponad 

20 km i dotarliśmy do celu naszej wyprawy. Byliśmy zachwyceni miejscem, gdzie leśniczy  przygotował 



nam ognisko. W atmosferze  śpiewów i rozmów piekliśmy kiełbaski. Niestety, czas leciał nieubłaganie 

szybko i  trzeba było ruszać w drogę powrotną. 

Trasa prowadziła najpierw przez las. Następnie przejechaliśmy przez Czechy Orlańskie, Witowo i 

urokliwą wioseczkę Istok. Wjeżdżając na ścieżkę rowerową prowadzącą do Hajnówki byliśmy już trochę 

zmęczeni, ale za to bardzo, bardzo zadowoleni z wycieczki. 

Miła  atmosfera,  gorący  doping  z  trybun,  wielkie  emocje  związane  z  rywalizacją,  radość  z 

wygranej – tak przebiegały sobotnie III Mistrzostwa Hajnówki w pływaniu!

25  października  Dyrektor  OSiR  Mirosław  Awksentiuk  wraz  z  Dyrektorem  Parku  Wodnego 

Mirosławem  Chilimoniukiem  otworzyli  zawody  i  życzyli  wszystkim  uczestnikom  sukcesów.  Do 

rywalizacji przystąpiły dzieci z roczników: 2004, 2005, 2006 oraz 2007 i młodsi. Na starcie pojawiło się 

72 młodych adeptów pływania z hajnowskich szkół, a także z Dubin, Dubicz Cerkiewnych, Narewki. 

Najmłodsi  rywalizowali  na  dystansie  25  m  stylem  grzbietowym,  drugoklasiści  –  50  m  stylem 

grzbietowym, natomiast zawodnicy z klas III i IV mogli wystartować w dwóch stylach.

W kategorii  wiekowej  SP kl.  IV,  najlepszą  zawodniczką  okazała  się  Martyna  Kierdelewicz  - 

zajmując  I  miejsce  w  przepłynięciu  50  m  stylem  grzbietowym  i  motylkowym,  zaś  najlepszym 

zawodnikiem w stylu  grzbietowym i  dowolnym -  Patryk  Niewiarowski.  Ta  para  została  nagrodzona 

pucharami dla najlepszych zawodników zawodów.

W kategorii klas III zwyciężyli Anna Kędyś oraz Kacper Staniszewski (oboje styl grzbietowy i 

dowolny). Również w stylu grzbietowym najlepszą formę pokazali drugoklasiści - Weronika Sadowska i 



Jacek Jarzęcki, a wśród najmłodszych – Ania Ginszt i Filip Bogdanowicz. Zawodnicy, którzy zajęli I, II i 

III  miejsca  oraz  wszyscy zawodnicy z  rocznika  2006 i  młodsi  otrzymali  pamiątkowe medale,  które 

ufundował Dyrektor pływalni.

Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy za udział w imprezie. Cieszy fakt, że w 

zawodach uczestniczyła tak duża liczba osób, co również miało przełożenie na wypełnione po brzegi 

trybuny. Widać, że pływanie jest popularną dyscypliną, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na tego 

typu imprezy w Hajnówce.



Tradycyjnie,  11  listopada  w  Zespole  Szkół  nr  1,  odbył  się  Indywidualny  Turniej  w  Tenisie 

Stołowym im. Jarosława Leszczyńskiego. 

Jarosław Leszczyński był mistrzem województwa indywidualnie i w deblu oraz mistrzem Polski 

juniorów starszych w 1981 roku. W ciągu swojej kariery sportowej zdobył ponad 120 pucharów. W sumie 

wygrał  104  turnieje.  Zginął  tragicznie  w  wypadku  samochodowym w październiku  2008r.  Wszyscy 

zawodnicy przed rozpoczęciem turnieju uczcili minutą ciszy 

pamięć znakomitego tenisisty. 

VI edycja turnieju rozpoczęła się o godzinie 10.00. W 

zawodach wzięło udział 57 zawodników z Hajnówki, Dubin, 

Narewki, Czeremchy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku, w 

przedziale wiekowym 8-77 lat. Przez 8 godzin rywalizowała 

młodzież w kategoriach SP (kl. IV i mł. oraz kl. V - VI), PG 

i SPG oraz dorośli w kat. Seniorów i Oldbojów.

Mimo  walki  o  każdy  punkt,  najważniejsza  była 

sportowa,  sympatyczna  atmosfera  i  możliwość  zagrania  z 

zawodnikami  o  różnych  stylach  gry,  o  różnych 

umiejętnościach  i  mających  całkowicie  różny  sprzęt.  Bo 

jedynie  w  tenisie  stołowym,  oprócz  techniki,  ważny  jest 

sprzęt, który często ma decydujący wpływ na wynik.

Zawodnicy za miejsca I -  III otrzymali  pamiątkowe 

medale, a zwycięzcy w kategorii seniora, seniorki i oldboja – 

statuetki.  Na  wyróżnienie  zasługują  zawodnicy  z 

najmłodszej  grupy  wiekowej:  Kasia  Ziniewicz  (SP 

Czeremcha)  i  Michał  Ginszt  (SP  Dubiny)  oraz  Wiktoria 

Sośniuk  (PG  Czeremcha),  którzy  po  wygraniu  swoich 

kategorii  wiekowych mieli  prawo startu ze starszymi.  I  tu 

także  nie  mieli  sobie  równych,  zdobywając  pierwsze 

miejsca.  Warto  zapamiętać  dziewięcioletnią  zawodniczkę 

Kasię Ziniewicz, która w 2013 roku zdobyła tytuł Mistrzyni 

Województwa Podlaskiego Skrzatek,  a w roku bieżącym I 

miejsce  w  Grand  Prix  Województwa  Podlaskiego  w 

kategorii Żaczki.

Miano Najstarszego Zawodnika Turnieju i nagrodę w postaci ciekawej statuetki uzyskał 77-letni 

Edward Poniecki. W ping-ponga gra od 7 roku życia. Natomiast od 60 lat gra swoją nietypową rakietką, 

którą wykonano w hajnowskim tartaku (w 1954r.).  Rakietka ta jest dużo cięższa od współczesnych i 

doskonale wyważona. Pan Edward zmienia co roku jedynie okładziny, ale deska jest autentycznie ta sama 

od lat. 

Po zakończeniu zawodów, uczestnicy udali się na cmentarz, by zapalić znicze na grobie sportowca.



Futsal cieszy się coraz większą popularnością. Zainteresowanie tą dyscypliną zapewne wynika z 

warunków rozgrywek (hala lub sala gimnastyczna) oraz udziału mniejszej ilości zawodników w stosunku 

do zawodów piłkarskich na otwartych boiskach. Jednak kto uprawia futsal, doskonale wie, że grający w 

przysłowiową halówkę muszą wykazać się bardzo dobrą wytrzymałością, zwrotnością i szybkością na 

krótkich odcinkach oraz nienaganną  techniką. 

W Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego, które odbyły się dnia  18 listopada w ZS 3 Hajnówka 

wzięło udział 10 reprezentacji (120 osób). Zawody zostały przeprowadzone w trzech grupach po 4, 3 i 3 

zespoły - systemem „każdy z każdym”, po rozstawieniu trzech najlepszych drużyn z ubiegłego roku. Do 

finału awansowały tylko pierwsze zespoły z grup, które rozegrały między sobą trzy spotkania. Najlepszą 

drużyną okazała się PG 1 Hajnówka, która w całym turnieju zdobyła 21 bramek, tracąc tylko jedną. 



6 grudnia zorganizowaliśmy VIII Turniej Mikołajkowy. W rozgrywkach uczestniczyli piłkarze z 

rocznika 2005 (orliki). Jest to już kolejna edycja tego turnieju i z roku na rok zawody cieszą się wielką 

popularnością, co potwierdzają drużyny, które chętnie 

odwiedzają Hajnówkę. Do rywalizacji oprócz gospodarzy w 

zawodach przystąpiły takie renomowane drużyny jak Gryf  

Gródek, Orzeł Bobola Siemiatycze, Piast Białystok i 

Włókniarz Białystok. Mecze były rozgrywane systemem 

każdy z każdym po 15 min. Miano najlepszej drużyny 

turnieju przypadło zespołowi Orzeł Bobola Siemiatycze.  

Nasi piłkarze, pomimo dzielnej postawy na boisku  i  

wielkiemu zaangażowaniu, pokazali się z dobrej strony na tle 

silnych ekip z województwa podlaskiego, tocząc pojedynki  

jak równy z równym. 

Głównym przesłaniem zawodów było miłe i aktywne 

spędzenie wolnego czasu w towarzystwie rodziców, trenerów 

jak i zawodników z innych drużyn. Turniej był nagrodą za 

trud włożony podczas treningów jak i podczas 

reprezentowania klubu i miasta w rozgrywkach ligowych. 

Na zakończenie zmagań piłkarskich nadszedł 

czas na  najprzyjemniejszą  część  turnieju.  Każda drużyna  

otrzymała kosz pełen słodyczy, a wszyscy zawodnicy zostali  

uhonorowani  pamiątkowymi medalami. 

Bardzo dziękujemy hajnowskim firmom: 

Andrewpol- zakład drzewny, Piekarnia Podolszyńscy, 

AUTO  MAG – Jan  Bowtruczuk,   Gospodarstwo 

Sadownicze – Anatol Oniszczuk oraz Pizzeria Siciliana, 

bez których ten turniej by nie był tak atrakcyjny. 



W ramach projektu  „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”  (Działanie 7) w 

dniach 12- 13 grudnia piłkarze OSiR Hajnówka udali się na Turniej Halowej Piłki Nożnej do Prużan.  W 

wyjeździe  na  Białoruś  uczestniczyli  głównie  zawodnicy  z  rocznika  2001,  którzy  zostali  wsparci 

zawodnikami z rocznika 2002. 

O 16:00 w piątek wyjechaliśmy z Hajnówki w kierunku przejścia granicznego w Białowieży. Po 

sprawnej odprawie paszportowej na granicy czekał na nas autobus, którym udaliśmy się w podróż do 

Prużan. Jest to 20-tysięczna miejscowość położona w  bardzo malowniczej krainie u zbiegu dwóch rzek: 

Mucha i Wiec. Po niecałych 2 godzinach zameldowaliśmy się w hotelu i po zjedzeniu kolacji wszyscy 

udaliśmy się na zasłużony odpoczynek przed ważnym wydarzeniem, jakie czekało na nas następnego 

dnia.

W sobotę nadszedł długo oczekiwany dzień piłkarskiej rywalizacji. O miano najlepszej drużyny w 

turnieju oprócz naszego zespołu walczyły drużyny z Kamieńca, Prużan i Bierozy. Mecze rozgrywane 

były systemem każdy z każdym, a każda połowa trwała 15min. Od pierwszego gwizdka było widać, że to 

będzie ciężki turniej dla wszystkich. Mecze były bardzo wyrównane i o zwycięstwie decydowały detale.  

Nasi  chłopcy nie  przestraszyli  się  kolegów z  Białorusi,  którzy prezentowali  bardzo  „siłowy”  futbol, 

walczyli  o każdą piłkę, aż do samego końca, przez co emocji nie brakowało w każdym meczu. Taka 

postawa bardzo się opłaciła, ponieważ w ostatecznym rozrachunku OSiR Hajnówka wyszedł zwycięsko i  

wygrał ten turniej.



Gra w szachy jest  specyficznym rodzajem sportu,  ponieważ może bawić się w nią  właściwie 

każdy.  Zbliżają  się ferie  zimowe.  Pewnie będziemy się  zastanawiać jak pożytecznie zagospodarować 

dzieciom ich czas wolny, może też sami będziemy chcieli znaleźć dla siebie ciekawe hobby? 

Przyjrzyjmy się szachom - sport nie drogi a bardzo pożyteczny. Chcąc bardziej rozpropagować tą 

grę planszową Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 12 grudnia Gwiazdkowy Turniej Szachowy. W 

zawodach uczestniczyło 67 osób ze szkół podstawowych,  gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Przy 

piętnastu szachownicach przez sześć godzin rozegrano 181 partii.



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. 

Z ofert sportowo – rekreacyjnych Ośrodka w roku 2014 skorzystało 7060 uczestników.

Przygotowaniem, organizacją i realizacją ofert Ośrodka zajmowali się: Janusz Ludwiczak, Marek 

Hanula,  Roman  Wnuczko,  Małgorzata  Muszkatel,  Edward  Poniecki,  Tomasz  Dobosz,  Adam Mateja. 

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 2014 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:

• 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

• 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

- RUNO Sp. z o.o. w Hajnówce 

- PKO Bank Polski Oddział 1 w Hajnówce

- OKRETET Włodzimierz Teterko

- Ceramika Budowlana LEWKOWO

- BUDOMEX Puza Sp.j.

- Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Kalendarz imprez rekreacyjno-sportowych planowanych do realizacji 

przez OSiR w Hajnówce na rok 2015

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce

1. Finał Powiatu Hajnowskiego w pływaniu w 
kat. SP i PG 20 stycznia (wt) Park Wodny 

2. Nauka i doskonalenie gry w tenisa 
ziemnego styczeń-marzec ZS z DNJB

3. Młodzieżowa  Liga Piłki Siatkowej 26 stycznia-6 lutego
FERIE ZS z DNJB

4. Obóz dochodzeniowy piłkarzy 
rocz. 2000-2001 i 2002-2003

27 stycznia-7 lutego
FERIE Zespół Szkół Nr 3

5. "Lodowisko" - zabawy na lodzie  31 stycznia (sob)
FERIE Biały  Orlik

6. Samorządowy Bal Sportu 14 lutego (sob) HDK

7. Półfinał Wojewódzki w pływaniu w kat. SP 
i PG 16 lutego (pon) Park Wodny

8. Mistrzostwa Hajnówki Amatorów  w piłce 
siatkowej mężczyzn 7  marca (sob) ZS z DNJB, 

ZS Nr 1 

9. Turniej Orlików w Halowej Piłce Nożnej o 
Puchar Prezesa PUK – rocz. 2004 i mł.  14 marca (sob) Zespół Szkół Nr 3

10. Impreza rekreacyjno-sportowa w wodzie z 
udziałem osób niepełnosprawnych 10 kwietnia (pt) Park Wodny

11. „Hajnówka biega” - cykl imprez 
rekreacyjnych

od 1 kwietnia –  maj – 
czerwiec (środy) Kolejki Leśne

12. Zawody pływackie w ramach projektu 
PL-BY-UA 18 kwietnia (sob) Park Wodny

13. Turniej piłki nożnej w Prużanach w ramach 
projektu PL-BY-UA 25 kwietnia (sob) Prużany

14. Czwórbój LA 
SP kl. V-VI kwiecień – maj Stadion OSiR

15. Turniej Piłki Nożnej (rocz. 2001 i mł.) 2 maja (sob) OSiR



16. Gimnazjada LA maj Stadion OSiR

17. Trójbój LA
SP kl. IV i mł. maj Stadion OSiR

18. Liga Wojewódzka trampkarzy, młodzików 
i orlików w piłce nożnej kwiecień – maj czerwiec OSiR

19. Igrzyska LA maj Stadion OSiR

20. Bieg traktem carskim w ramach projektu 
PL-BY-UA - Półmaraton 16 maja (sob) Amfiteatr, Puszcza 

Białowiesk

21. II zawody Street Workout Park 30 maja (sob) OSiR

22. Dzień Dziecka na sportowo 1 czerwca (pon) Stadion OSiR

23. Rajd Rowerowy dla młodzieży czerwiec Puszcza 
Białowieska

24. Spotkanie z mistrzem sportu w ramach 
projektu PL-BY-UA 20 czerwca (sob) ZS z DNJB

25. Biegi dla przedszkolaków czerwiec Alejki 
w Parku Miejskim

26. Rajd  Rowerowy  Hajnówka – Prużany 
w ramach projektu PL-BY-UA

  3-4-5 lipca 
(pt-sob-nd)

Puszcza 
Białowieska

27. Impreza rekreacyjno – sportowa na basenie 
otwartym 18 lipca (sob) OSiR

28. Wyjazd dwóch drużyn piłkarskich OSiR na 
Łotwę lipiec Łotwa

29. Spotkanie podsumowujące realizację 
mikro-projektu PL-BY-UA 11-12 lipca (sob-nd) Park Wodny

30. Rajd  Rowerowy  Hajnówka – Kamieniec  17-18-19 lipca 
(pt-sob-nd)

Puszcza 
Białowieska

31. Wakacyjny kurs nauki gry 
w tenisa ziemnego lipiec - sierpień OSiR

32. Mini Triathlon 1 sierpnia (sob) Zalew Bachmaty

33. Turniej piłkarski dla młodzieży 22 sierpnia 
(sob) OSiR

34. Rajd  Rowerowy  "Zachowaj Trzeźwy 
Umysł"

21-22-23 sierpnia
(pt-sob-nd)

Ścieżki rowerowe 
Puszczy Białowieskiej

35. III Bieg Rodzinny 29 sierpnia (sob) Teren Nadleśnictwa 
Hajnówka

36. Liga wojewódzka trampkarzy, młodzików i 
orlików w piłce nożnej - rozgrywki PZPN sierpień – listopad OSiR

37. Spartakiada rekreacyjno - sportowa 
z udziałem osób niepełnosprawnych  4 września (pt) OSiR

38. Rajd rowerowy dla młodzieży 12 września (sob) Ścieżki rowerowe 
Puszczy Białowieskiej



39. XIX  Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza 
Miasta Hajnówka 19 września (sob) amfiteatr

40. Mini piłka nożna SP dziewcząt wrzesień Orlik przy ZS 1 

41. Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe 
w kat. SP i PG wrzesień Stadion Leśny

42. Mini piłka nożna SP chłopców wrzesień Orlik przy ZS 1 i LO 1 

43. VI Hajnowska Dwunastka 3 października (sob) Puszcza Białowieska

45. Powiatowe Biegi Sztafetowe 
w kat. SP i PG październik Stadion Leśny w 

Hajnówce

44. IV Mistrzostwa Hajnówki  w pływaniu   dla 
dzieci SP  klas  I – IV. 24 października (sob) Park Wodny

46. Rajd rowerowy – zakończenie sezonu październik Ścieżki rowerowe 
Puszczy Białowieskiej

47. VII Otwarte Mistrzostwa Miasta w Tenisie 
Stołowym im. Jarosława Leszczyńskiego 11 listopada (śr) ZS nr 1

48. IV Mistrzostwa Hajnówki w piłce 
koszykowej  21  listopada (sob) ZS nr 3

49. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar – rocz. 2005 i mł. 5 grudnia (sob) ZS nr 3

50. Gwiazdkowy Turniej Szachowy 
młodzieży szkolnej 11 grudnia (pt) Urząd Miasta

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

HAJNÓWKA


