
Oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce na okres wakacyjny:

CZERWIEC / LIPIEC
20.06.2015r. 
Piknik na zakończenie sezonu piłkarskiego w grupach młodzieżowych OSiR

28.06.2015r. 
I urodziny Street Workout w Hajnówce

29.06 – 13.07.2015r. 
I Kurs tenisa ziemnego

30.06.2015r. (wtorek)
godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

01.07.2015r. (środa)
godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

02.07.2015r.(czwartek)
godz. 16:00 (młodziki- rocz. 2003/04)

03.07.2015r. (piątek)
godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz.2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

03 – 05.07.2015r. (piątek - niedziela)
godz. 8.00 – Rajd Rowerowy do Prużan, w ramach mikro-projektu

14.07.2015r. (wtorek)
godz. 10:00 (młodziki - rocz. 2003/04)

godz. 16:00 (orliki grupa A+B- rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

15.07.2015r. (środa)
godz. 16:00 (orliki grupa A+B- rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

16.07.2015r.(czwartek)
godz. 12:30 (młodziki - rocz. 2003/04)

godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

17.07.2015r. (piątek)
godz. 16:00 sparingi: rocznik 2004 – 2005 (GR.A), 2005 (GR.B) - 2006/2007/08

godz. 18:00 sparingi: 2002 (GR.B) - 2003, rocznik 2002 (GR.A) - rocznik 2001

17 – 19.07.2015r. (piątek - niedziela)
godz. 8.00 – Rajd Rowerowy do Kamieńca



18.07.2015r. (sobota)
godz. 12.00 – Impreza sportowo – rekreacyjna na basenach OSiR  

20.07.2015r. (poniedziałek)
godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

21.07.2015 r. (wtorek)
godz. 12:30 (młodziki - rocz. 2003/04)

godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

22.07.2015 r. (środa)
godz. 16:00 sparingi: rocznik 2004 – 2005 (GR.A), 2005 (GR.B) - 2006/2007/08

godz. 18:00 sparingi: 2002 (GR. B) - 2003, rocznik 2002 (GR.A) - rocznik 2001

23.07.2015r. (czwartek)
godz. 16:00 sparingi: rocznik 2004 – 2005 (GR.A), 2005 (GR.B) - 2006/2007/08

godz. 18:00 sparingi: 2002 (GR. B) – 2003

23 - 27.07.2015r. 
Wizyta piłkarzy z Łotwy i Estonii w OSiR Hajnówka

24.07.2015r. (piątek)
godz. 11:00 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY

26.07.2015r. (niedziela)
Wyjazd na mecz Jagiellonii Białystok uczestników turnieju.

28.07.2015 r. (wtorek)
godz. 12:30 (młodziki - rocz. 2003/04)

godz. 16:00 (orliki grupa A+B- rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

29.07.2015r. (środa)
godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

30.07.2015r. (czwartek)
godz. 12:30 (młodziki - rocz. 2003/04)

godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

31.07.2015r (piątek)
godz. 16:00 sparingi: rocznik 2004 – 2005 (GR.A), 2005 (GR.B) - 2006/2007/08

godz. 18:00 sparingi: 2002 (GR. B) - 2003, rocznik 2002 (GR.A) - rocznik 2001



SIERPIEŃ
02 – 30.08.2015r. 
II Kurs tenisa ziemnego

03.08.2015r. (poniedziałek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

04.08.2015r. (wtorek)
godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

05.08.2015r. (środa)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi - rocz. 1999/2000)

godz. 18:00 (orliki B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

17:50 obserwacja meczu KS Puszcza Hajnówka – Orzeł Kleszczele

06.08.2015r. (czwartek)
godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze- rocz. 2001/02)

07.08.2015r. (piątek)
godz. 16:00 sparingi: rocznik 2004 – 2005 (GR. A), 2005 (GR. B) - 2006/07/08

godz.18:00 sparingi: trampkarze rocz. 2001/2002 – juniorzy młodsi 1999/2000

10.08.2015r. (poniedziałek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

godz. 16:00 (orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

11.08.2015 r. (wtorek)
godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04,orliki grupa A rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02), orliki grupa B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

12.08.2015 r. (środa)
godz. 10:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

godz.18:00 (młodziki - rocz. 2003/04,orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

13.08.2015r. (czwartek)
godz.10:00 (juniorzy młodsi, trampkarze) OSiR Hajnówka – AP Talent Białystok

godz. 18:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B- rocz. 2005 i młodsi)

14.08.2015r. (piątek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)



godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

15.08.2015r. (sobota)
Wyjazd na turniej do Gródka – młodziki rocz. 2004 i młodsi i orliki rocz. 2006 i młodsi

17.08.2015r. (poniedziałek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

18.08.2015 r. (wtorek)
godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04,orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

19.08.2015r. (środa)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz.2001/02)

20.08.2015r. (czwartek) – 24.08.2015 r. (poniedziałek)
WYJAZD TRAMPKARZY NA MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - WALGA 

(ŁOTWA)

22.08.2015r (piątek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

24.08.2015r (poniedziałek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

25.08.2015r (wtorek)
godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

26.08.2015r (środa)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000) OSiR Hajnówka – MOSiR Siemiatycze

godz. 16:00 (młodziki - rocz. 2003/04, orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

27.08.2015r (czwartek)
godz. 16:00 (młodziki- rocz. 2003/04,orliki grupa A+B- rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

28.08.2015r (piątek)
godz. 11:00 (juniorzy młodsi rocz. 1999/2000)

godz. 16:00 (młodziki- rocz. 2003/04,orliki grupa A+B - rocz. 2005 i młodsi)

godz. 18:00 (trampkarze - rocz. 2001/02)

29.08.2015r. (sobota)
III Bieg Rodzinny

30.08.2015r (niedziela)
Rozgrywki w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku (juniorzy 
młodsi, trampkarze, młodziki, 2 drużyny orlików).



PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO 2014/2015.
W  dniu  20.06.2015r.  na  stadionie  OSiR  młodzi  piłkarze  z  Hajnówki  i  Gródka 

zakończyli  bogaty w wydarzenia sezon piłkarski.  Był  to ciekawy okres pełen wrażeń  i  

dobrych  wyników.  Występy  piłkarzy  Ośrodka  potwierdziły,  że  w  zespołach  mamy 

prawdziwe  talenty.  Postawa  naszej  młodzieży  jest  w  dużej  mierze  zasługą  właściwej  

współpracy między trenerami  OSiR-u,  a  rodzicami  piłkarzy,  którzy wiedzą,  że aby coś 

osiągnąć trzeba działać wspólnie w osiągnięciu zamierzonych celów.

Wyniki i klasyfikacja młodzików:

Gryf Gródek – OSiR Hajnówka 0:2

OSiR I Hajnówka – OSiR II Hajnówka 4:0 

OSiR II - Gryf Gródek 3:0 

Wyniki orlików:                        

Gryf Gródek – OSiR I Hajnówka 3:3 

OSiR I Hajnówka – OSiR II Hajnówka 12:2 

Gryf Gródek – OSiR II Hajnówka 5:0 

Wyniki żaków: 

OSiR Hajnówka – Gryf Gródek 1:2 i 2:2  

 

Podsumowanie  sezonu  odbyło  się  przy  pieczonej  kiełbasce.  Uczestnicy  pikniku 

otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najbardziej aktywni w szkole i na boisku okolicznościowe 

medale i puchary. 



ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014/2015  DRUŻYNY MŁODZIKÓW OSIR HAJNÓWKA.
Rozgrywki  piłkarskie  sezonu  2014/2015  dobiegły  końca.  Bardzo  dobrze 

zaprezentowała się w nich hajnowska drużyna młodzików.

Piłkarze  w  grupie  3  zakończyli  sezon  9  zwycięstwami,  3  remisami  i  tylko  raz 

schodzili z boiska pokonani. Wpływ na tak dobre wyniki miała kadra, wysokie piłkarskie 

umiejętności zawodników oraz dobra atmosfera panująca w zespole. 

Kadrę drużyny młodzików w sezonie 20014/2015 stanowili: Bartosz Andrzejuk,  

Stanisław Artemiuk, Jakub Borowski, Mateusz Bartoszuk, Gabriel Ciaś, Gabriel Bartosz  

Chilimoniuk, Gabriel Ryszard Chilimoniuk, Piotr Daniszewski, Dominik Durzyński, Krystian  

Dutkowski,  Mateusz  Filipiuk,  Mariusz  Filipiuk,  Mateusz  Zoch,  Michał  Gagan,  Karol  

Grygoruk, Konrad Jaroszuk, Filip Kot, Daniel Kozaczuk, Jula Kazbieruk, Michał Lewczuk,  

Krzysztof Masajło, Jakub Mikołajczuk, Igor Michalczuk, Jakub Owłasiuk, Julian Ostapczuk,  

Rafał  Olifieruk,  Krzysztof  Pieczarka,  Filip  Pietuchowski,  Paweł  Sieńczuk,  Dominik  

Topolski, Marcel Tomaszuk, Piotr Wojciuk, Igor Wappa.

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2014/2015 DRUŻYNY ORLIKÓW OSIR HAJNÓWKA.
Orliki  to  najliczniejsza  grupa  dzieci  (blisko  50  zawodników)  uczestniczących  w 

zajęciach sekcji  piłkarskiej.  Sezon 2014/2015 upłynął  bardzo szybko,  ale za to  bardzo 

pracowicie dla zawodników jak i trenerów.

Najważniejszymi rozgrywkami, w których uczestniczyły Orliki OSiR Hajnówka były 

turnieje ligowe w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Za przeciwników nasz zespół 

miał takie drużyny jak LZS Narewka i Gryf Gródek. Warto wspomnieć, że z uwagi na duże 

zainteresowanie dzieci w tej kategorii wiekowej, postanowiliśmy zgłosić do rozgrywek dwie 

drużyny, aby każdy zawodnik miał okazję spróbowania swoich sił w tego typu turniejach. 

W końcowym rozrachunku Orliki OSiR Hajnówka zajęły drugie i czwarte miejsce.

Podsumowując  sezon  –  można  uznać  za  bardzo  udany,  gdyż  oprócz  dobrych 

wyników sportowych, gdzie nie było presji wyniku, szła dobra zabawa i integracja dzieci 

oraz spędzenie wolnego czasu w miłej iście rodzinnej atmosferze. 



Zawodnicy reprezentujący zespół Orlików OSiR Hajnówka w rozgrywkach w sezonie 
2014/2015:  Mateusz Artemiuk, Mateusz Bachmat, Dawid Bugwin, Damian Butrymowicz,  

Kacper Ciaś, Filip Danielewski, Adam Dmitruk, Mariusz Dobosz, Andrzej Gawryluk, Adrian  

Gabiec,  Aleksander  Janiel,  Łukasz  Jurczuk,  Mateusz  Kisiel,  Bartosz  Kościeńczuk,  

Mateusz Kozłowski, Jakub Krywoszej, Wiktor Link, Sebastian Lubowicki, Jakub Lewczuk,  

Adam Mirończuk, Mikołaj Monach, Mateusz Niczyporuk, Adam Olifieruk, Olivier Osipiuk,  

Aleksandra  Ostaszewska,  Damian  Owerczuk,  Aleksander  Pawluczuk,  Maksymilian  

Pawluczuk, Dominik Plewa, Adrian Rogacki, Iwo Rynkowski, Bartosz Sadowski, Łukasz  

Sac,  Albert  Smyk,  Aleksander  Suchodoła,  Krystian  Szymczak,  Oskar  Tellos,  Antoni  

Tokajuk, Rafał Wakuluk, Krzysztof Wiluk, Marcin Witkowski, Jakub Zdankiewicz, Mateusz  

Zieniuk, Jan Kaczoch, Maciej Drozd, Kacper Suchocki. 

I URODZINY STREET WORKOUT W HAJNÓWCE
Dokładnie rok temu, grupa młodych ludzi postanowiła zrobić coś dla siebie i innych. 

Po napisaniu projektu powstały przy Ośrodku Sportu i Rekreacji drążki do podciągania się.  

Wraz z upływem czasu widać jak prężnie rozwija się w Hajnówce dyscyplina jaką jest 

Street Workout.

Dnia 28.06.2015 odbyły się pierwsze urodziny parku Street Workout w Hajnówce. 

Impreza  organizowana  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  ściągnęła  miłośników  tej 

dyscypliny z całej okolicy oraz z Supraśla i Białegostoku. 

Zawody odbywały się w 3 kategoriach. W poszczególnych konkurencjach najlepsi 

okazali się: podciąganie na drążku - Kamil Grabiński (19 podciągnięć), pompki szwedzkie - 

Adrian  Pacewicz  (49  powtórzeń).  Zwis  kobiet  na  czas -  Aleksandra  Jakimczuk (2:52). 

Watro dodać, że do wyłonienia zwycięzców potrzebne były dogrywki, ponieważ poziom i  

umiejętności  zawodników były bardzo podobne.  Oprócz sportowej  rywalizacji  odbył  się 

pokaz umiejętności Street Workout Hajnówka oraz „Wschodnia Siła - Kettlebell Hardstyle”  

z Bielska Podlaskiego. 



Szczegółowe wyniki zawodów:
Podciąganie na drążku: Kulczycki Wojciech – 15 powtórzeń, Hoff Rafał – 11, Jurczak 

Mirosław – 14,  Grabiński  Kamil  – 19, Nikończuk Mateusz – 5,  Wiśniewski  Jacek – 6, 

Wappa Karol – 19, Lipski Tomasz – 13, Zakrzewski Maciek - 14, Rogaczewski Dominik – 

10,  Siebieszuk Adam – 13,  Sawicki  Jakub – 11,  Cyba Artur – 10, Jarmul  Karol  – 14,  

Olizarowicz Paweł – 15, Zdrojewski Krystian – 18, Zakrzewski Paweł – 19, Papis Karol – 

12.

Pompki Szwedzkie (DIPY):  Kulczycki Wojciech – 34 powtórzenia, Kozłow Jakub – 21, 

Omelianiuk  Tomek – 27,  Jurczak Mirek  –  37,  Hoff  Rafał  –  22,  Grabiński  Kamil  –  39, 

Nikończuk Mateusz – 17, Wiśniewski Jacek – 17, Lipski Tomasz – 38, Wojeński Kamil – 

22, Pacewicz Adrian – 49, Rogaczewski Dominik – 31, Jakubiuk Hubert – 36, Badowicz 

Kuba – 31, Siebieszuk Adam – 30, Sawicki  Jakub – 19, Cyba Artur – 37, Zakrzewski  

Paweł – 36, Jarmul Karol – 36, Olizarowicz Paweł – 42, Zdrojewski Krystian – 39.

Zwis  kobiet  na  drążku  na  czas: Karolina  Mirek  –  1:55,  Paulina  Kościewicz  –  2:01, 

Paulina Romańczuk – 1:30, Karolina Gacuta – 1:51, Urszula Podgajecka – 1:28, Milena 

Sierocka – 1:10, Aleksandra Jakimczuk – 2:52.

RAJD ROWEROWY DO PRUŻAN NA BIAŁORUSI 
Dnia  3  lipca  spotkaniem na  skraju  puszczy rozpoczęła  się  pierwsza  wakacyjna 

wyprawa  rowerowa.  21  cyklistów  w  ciągu  trzech  dni  pokonało  trasę:  Hajnówka  – 

Białowieża –  Biały  Lasek  –  Szereszewo –  Prużany –  Łyskowo –  Jezioro  Papiernia  – 



Różany – Prużany – Białowieża - Hajnówka, w sumie około 210 kilometrów.

W pierwszym dniu wyruszyliśmy do Prużan. Po trasie w miasteczku Szereszewo 

zwiedziliśmy zabytkowy kościół św. Trójcy. W parku miejskim spotykaliśmy się z władzami 

Prużan.  Ten dzień na Białorusi  jest  świętem narodowym. Przy pomniku  ofiar  II  Wojny 

Światowej złożyliśmy wieniec. W świąteczny dzień jest wiele atrakcji: koncerty, zabawy, 

dyskoteki, po zmierzchu - fajerwerki. 

Drugiego dnia po trasie zwiedziliśmy ośrodek treningowy.  Przyglądaliśmy się jak 

młodzież  trenuje  wspinaczkę.  Dalej  przez  Buzuny,  Kozły  dotarliśmy  do  Łyskowa. 

Oglądaliśmy ruiny przyklasztornego kościoła pod wezwaniem św. Trójcy. Zachowały się 

ściany,  wieże,  w  środku  na  ścianach  gdzie  nie  gdzie  freski.  Przed  kościołem  grób 

Franciszka Karpińskiego, którego pieśni do dziś śpiewa się w Polsce. Przed wieczorem 

dotarliśmy do rozległego Jeziora Papiernia. Zakwaterowano nas w drewnianym piętrowym 

domku  na  zboczu  wzniesienia,  kilkadziesiąt  metrów  od  jeziora.  Nasi  białoruscy 

gospodarze przygotowali wieczór integracyjny. 

Trzeciego dnia po posiłku wyruszyliśmy do Różan. Zwiedziliśmy cerkiew świętych 

apostołów Piotra i  Pawła i  kościół  świętej  Trójcy oraz ruiny synagogi. Głównym jednak 

punktem  było  zwiedzanie  pałacu  Sapiehów  z  XVIII  wieku.  Następnie  wpakowaliśmy 

rowery do samochodu ciężarowego. Sami wsiedliśmy do autobusu szkolnego i udaliśmy 

się do Białego Lasku do granicy puszczy.  Po kilkudziesięciu kilometrach dotarliśmy do 

przejścia granicznego. Odprawa i za bramą po polskiej stronie nastąpiło rozwiązanie rajdu. 
Rajd  zorganizował  OSiR w ramach  projektu  „Aktywnie  na  sportowo  w Euroregionie  Puszcza  Białowieska”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –  
Ukraina 2007-2013 realizowanego w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności  
lokalnych  w  Euroregionie  Puszcza  Białowieska”,  którego  liderem  jest  Stowarzyszenie  Samorządów  Euroregionu  
Puszcza Białowieska.



KURS TENISA ZIEMNEGO
Tenis ziemny to obecnie zdecydowanie najbardziej  popularny sport indywidualny. 

Uprawianie tej dyscypliny nie wymaga specjalnych nakładów finansowych. Jednorazowe 

kupno rakiety i pudełka piłeczek oraz opłata kilku złotych za wynajem kortu jest niewielkim 

obciążeniem budżetu domowego. Jak w większości dyscyplin początki mogą być trudne, 

lecz gdy opanujemy podstawy, gra staje się nie lada przyjemnością.  

Idąc w tym kierunku już  drugi  rok  z rzędu zorganizowaliśmy dwa kursy nauki  i  

doskonalenia tej wspaniałej gry. W zajęciach przeprowadzonych na przełomie czerwca i  

lipca  wzięło  udział  16  osób,  natomiast  w  kursie  sierpniowym  –  15.  Zajęcia  prowadził  

doświadczony  trener  z  uprawnieniami  Międzynarodowej  Organizacji  Trenerskiej 

Professional Tennis Registry (FL.USA) – Andrzej Sienkiewicz.

Dzięki  kursom  i  promocji  tenisa  ziemnego,  korty  OSiR  są obecnie  codziennie 

wykorzystywane.

PIŁKARSKIE WAKACJE W OSiR
Młodym  sympatykom  piłki,  zarówno  tym,  którzy  brali  udział  w  zajęciach  jak  i 

wszystkim  chętnym  mieszkańcom  zorganizowaliśmy  wakacyjne  zajęcia  piłkarskie. 

Podczas codziennych zajęć młodzi adepci „piłki kopanej” mieli okazję trenować pod okiem 

wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Spotkania były ciekawe, urozmaicone i ukierunkowane 

na  wiek  i  umiejętności  uczestników.  Do  dyspozycji  uczestników były  boiska  trawiaste, 

boiska do piłki plażowej, baseny odkryte oraz korty tenisowe.



Piłka nożna w Hajnówce zdobywa coraz większą popularność, czego wykładnikiem 

jest  już  sześć  drużyn  trenujących  w  Ośrodku  Sportu.  Pięć  z  nich  bierze  udział  w 

rozgrywkach na szczeblu województwa podlaskiego.

RAJD ROWEROWY DO KAMIEŃCA NA BIAŁORUSI 
Dnia 17 lipca odbyła się  kolejna tego lata wyprawa rowerowa na Białoruś.  Tym 

razem celem był Kamieniec. To już czwarty rajd do tej miejscowości. Cieszy się on dużym 

powodzeniem ze względu na atrakcyjny program i  miłe przyjęcie przez Białorusinów – 

współorganizatorów rajdu. 

Trasa tego rajdu prowadziła przez puszczańskie osady do Białowieży. Następnie 

Grudki, przejście graniczne - Piererow – Krzyże – Chata Dziadka Mroza – Paszudzkaja 

Buda – Paszuki – Chamutowicze – Podbieły – Czerniaki – Nowickowicze – Kamieniec. 

Dla części naszej 15 osobowej grupy zaczął się pierwszy w życiu pobyt na Białorusi. Z 

granicy ruszyliśmy asfaltową drogą do Krzyży, to pomnik upamiętniający ofiary wojny – 

mieszkańców Białowieży i okolic zamordowanych przez hitlerowców w 1941 roku. Jadąc 

drogą wśród starych sosnowych lasów dotarliśmy do siedziby Dziadka Mroza. Po drodze 

podziwialiśmy  najpotężniejszą  sosnę  w  puszczy  „Olbrzymią”  oraz  okazały  dąb 

„Patriarcha”. W Kamieńcu zakwaterowano nas w obiekcie sportowym. 

Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy na wycieczkę do Kobrynia. Tym razem 

autobusem  szkolnym.  Dowiedzieliśmy  się,  że  tego  dnia  jest  „święto  miast”.  W  całej 

republice odbywały się festyny i  koncerty.  Pierwsze kroki  skierowaliśmy do Wojenno – 

Historycznego Muzeum im. Suworowa. Zwiedziliśmy miejsca związane z polską historią. 



Na starym cmentarzu, przy drewnianej, pomalowanej na niebiesko cerkwi ŚŚ. APP Piotra i 

Pawła  znajdują  się  groby  prof.  Aleksandra  Mickiewicza  i  jego  rodziny.  Na  obrzeżach 

miasta  podziwialiśmy  polski  parafialny  kościół  pw.  Zaśnięcia  NMP.  Następnie  spacer 

wzdłuż rzeki Muchawiec. Największą budowlą w tym miejscu jest cerkiew Św. Aleksandra 

Newskiego. Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzenie fermy strusi. Okazało się, 

że pierwsze strusie zostały sprowadzone z Polski. Obecnie jest ich tu ponad 200 sztuk. 

Dnia trzeciego po śniadaniu wyruszyliśmy rowerami na spotkanie z przewodnikiem 

przy Kamienieckiej Wieży. W drodze powrotnej zwiedziliśmy cerkiewkę w Paszukach, a w 

Kamieniukach Muzeum Przyrodnicze. Dalej przez las do Jeziora Ladzkiego. Tutaj ostatni 

przystanek, ostatnia kąpiel przed odprawą na granicy. Po przekroczeniu granicy nastąpiło 

rozwiązanie rajdu. 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  - HAJNÓWKA 2015
Już po raz kolejny Ośrodek Sportu i Rekreacji  przygotował  atrakcyjną ofertę dla 

pasjonatów piłki nożnej, którzy spędzają wakacje w mieście. W piątek, 24.07.2015r., na 

stadionie  OSiR  odbył  się  Międzynarodowy  Turniej  Piłki  Nożnej  dla  rocznika  2001  i 

młodszych. Uroczystego otwarcia piłkarskich zmagań dokonał Sekretarz Miasta Jarosław 

Grygoruk, który powitał przybyłych gości z Białorusi, Estonii i Łotwy oraz życzył wszystkim 

uczestnikom miłych wrażeń i gradu bramek. 

Piętnaście  rozegranych  spotkań  dostarczyło  wielu  emocji,  a  zacięte  mecze 

powodowały co chwilę zmieniający się układ tabeli. Ostatecznie, tak jak w roku ubiegłym, 

najlepszym zespołem okazała się drużyna z Prużan. Druga pozycja przypadła zespołowi z 

Suure – Jaani, a trzecie niespodziewanie wywalczyli piłkarze z drugiego zespołu OSiR-u, 



którzy wyprzedzili  swoich starszych kolegów. Dodatkową atrakcją piątkowego spotkania 

był drużynowy konkurs rzutów karnych. Najskuteczniejszą drużyną, tak  jak i w turnieju 

głównym, została drużyna z Prużan, która zdobyła słodką nagrodę – kosz słodyczy. 

Wyniki spotkań: 

 Nazwa drużyny Wynik Nazwa drużny Wynik
Prużany - Kamieniec 1:1 OSiR - Suure - Jaani 2:2
Walga - OSiR II 0:2 Kamieniec - Suure - Jaani 1:1
Walga - Prużany 0:1 OSiR - OSiR II 0:1
OSiR - Walga 0:0 Prużany - Suure - Jaani 3:1
Kamieniec - OSiR II 0:0 Prużany - OSiR 0:0
Kamieniec - Walga 0:0 Suure - Jaani - OSiR II 1:0
Prużany - OSiR II 0:0 Suure - Jaani - Walga 5:1
Kamieniec - OSiR 0:2

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki
1. Prużany (Białoruś) 9 5:2
2. Suure - Jaani (Estonia) 8 10:7
3. OSiR II Hajnówka 8 3:1
4. OSiR Hajnówka 6 4:3
5. Kamieniec (Białoruś) 4 2:4
6. Walga (Łotwa) 2 1:8

OSiR  Hajnówka: Bartosz  Tichoniuk,  Karol  Rogoziński,  Adam  Solipiwko,  Andrzej  

Parfieniuk, Filip Bański, Bartosz Olszewski, Jakub Bowtruczuk, Jakub Mikołajczuk, Daniel  

Kozaczuk, Mateusz Bartoszuk, Krzysztof Pieczarka, Mateusz Zoch, Stanisław Artemiuk.

OSiR  II  Hajnówka: Michał  Gagan,  Krzysztof  Masajło,  Krystian  Dutkowski,  Jakub  

Borowski,  Mariusz  Filipiuk,  Mateusz  Filipiuk,  Jakub  Owłasiuk,  Paweł  Sieńczuk,  Karol  

Grygoruk, Piotr Daniszewski, Jula Kazbieruk, Filip Kot.

Uczestnicy  rywalizacji  zostali  uhonorowali  pamiątkowymi  medalami  i  pucharami. 

Dekoracji  dokonali  Jarosław Grygoruk,  Mirosław Chilimoniuk, Siergiej  Szczipanow oraz 

rodzice  hajnowskich  piłkarzy.  Gospodarzem  imprezy  był  dyrektor  Ośrodka  Sportu  i 

Rekreacji w Hajnówce Mirosław Awksentiuk. Sędziami zawodów byli Janusz Ludwiczak, 

Łukasz Samosiuk, Paweł Niczyporuk oraz Piotr Awksentiuk. 



WIZYTA PIŁKARZY Z ŁOTWY I ESTONII W OSIR HAJNÓWKA
Na zaproszenie  Ośrodka Sportu  i  Rekreacji,  w dniach 23-27 lipca,  do  naszego 

miasta przybyła grupa młodych piłkarzy z Suure-Jaani (Estonia – 23 osoby) i Walgi (Łotwa 

– 19 osób). Współpraca z Estończykami trwa już wiele lat, a Łotysze przyjechali do nas po 

raz pierwszy. Wizyta poza aspektem sportowym miała na celu pogłębianie integracji oraz 

pokazanie  walorów  Hajnówki  i  okolic.  Dzięki  zaangażowaniu  wielu  osób,  pobyt 

Estończyków i Łotyszy był wypełniony ciekawymi wydarzeniami i atrakcjami.

 Pierwszy dzień pobytu zaplanowano na sportowo. W piątek Estończycy i Łotysze 

mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności z zespołami z Prużan, Kamieńca (Białoruś – 30 

osób) oraz naszymi drużynami. Po południu cała grupa udała się do miejskiego amfiteatru,  

gdzie w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur odbywały się koncerty.

W sobotę odbył się trening na Orliku przy Zespole Szkół nr 1. Głównym punktem w 

programie tego dnia był przejazd kolejką wąskotorową na Topiło, podczas którego goście 

zza granicy podziwiali walory Puszczy Białowieskiej. Po powrocie cała grupa udała się do 

Parku Wodnego,  gdzie mogła odpocząć oraz skorzystać z odnowy biologicznej.  Dzień 

zakończyli udziałem w koncercie zespołów rockowych w miejskim amfiteatrze.

Niedziela  była  przeznaczona na wycieczkę  do Białegostoku.  Główną atrakcją  w 

stolicy Podlasia był mecz piłkarski Jagiellonia Białystok - Termalica Bruk-Bet Nieciecza.  

Nasi  goście  byli  pod  wrażeniem  nowoczesnego  stadionu.  Gorąca  atmosfera  meczu 

udzieliła  się  grupie,  która  nie  szczędziła  swoich  gardeł,  dzielnie  wspierając 

dziesięciotysięczną  lokalną  widownię.  Dzieci  zostały  pomalowane  farbami  w  barwach 

Jagiellonii  i  każdy mógł się poczuć jak prawdziwy fan zespołu. Po meczu czekała miła 

niespodzianka  - dzięki staraniom trenera Marka Hanuli, doszło do spotkania z Estońskim 

piłkarzem  Jagiellonii  Konstantinem  Vassiljevem.  Po  zebraniu  autografów  i  zrobieniu 

wspólnych zdjęć wróciliśmy do Hajnówki.

W poniedziałek po śniadaniu goście udali się w drogę powrotną. Estończycy jak i 

Łotysze byli bardzo zadowoleni z pobytu w Hajnówce.  



GRYFIK CUP 2015 O PUCHAR WÓJTA GMINY GRÓDEK
Dnia  15  sierpnia  odbył  się  turniej  piłkarski  „Gryfik  Cup”.  Dzięki  wieloletniej 

współpracy między klubami  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce został zaproszony do 

wzięcia  udziału  w  zawodach.  W  rozgrywkach  wystartowały  24  drużyny  w  dwóch 

kategoriach wiekowych (2004 i młodsi) oraz (2006 i młodsi). 

Turniej  miał  charakter  festynu,  podczas  którego  oprócz  sportowych  emocji 

organizatorzy  przewidzieli  wiele  innych  atrakcji.  Na  uczestników  czekał  pokaz  tańca 

breakdance,  występ  grupy  Parkour  Białystok.  Największe  poruszenie  wywołał  występ 

Pawła  Skóry  -  Mistrza  Świata  w  frestylefootball,  czyli  żonglerce  piłką  nożną.  Po 

zakończeniu pokazu każdy z młodych adeptów piłkarskich mógł osobiście spróbować pod 

okiem mistrza swoich sił w ewolucji z piłką. 

Obie drużyny OSiR Hajnówka zajęły 8 miejsce.  Taki  wynik na samym początku 

przygotowań do sezonu można uznać za dobry prognostyk na resztę sezonu. W każdym z 

meczów nasi podopieczni udowadniali, że mają ogromny potencjał piłkarski i nie odbiegają 

umiejętnościami od zawodników z innych drużyn. 

Wyniki rocznika 2004 i młodsi:
AS Falcon Sokółka - OSiR Hajnówka 0:3 wo

Włókniarz Białystok - OSiR Hajnówka 4:0

Pogoń Łapy - OSiR Hajnówka 0:1      

Bramki dla OSiR: Damian Butrymowicz

OSiR Hajnówka - LZS Narewka 0:0

USS Gryfik Gródek - OSiR Hajnówka 1:0

Mecz o 7 miejsce:
OSiR Hajnówka - Włókniarz Białystok 2:2  Karne 2:3   

Bramki dla OSiR: Damian Butrymowicz i Marcin Witkowski

Skład OSiR Hajnówka:  Dawid Bugwin, Mariusz Dobosz, Dominik Zera, Rafał Wakuluk,  

Damian Butrymowicz, Marcin Witkowski, Albert Smyk, Olivier Osipiuk, Mateusz Samociuk,  

Jakub Giermaniuk, Dominik Plewa, Jakub Krywoszej, Łukasz Jurczuk, Krzysztof Wiluk.  

Trener: Marek Hanula



Wyniki rocznika 2006 i młodsi:
BSP Jagiellonia Białystok I - OSiR Hajnówka 5:0

OSiR Hajnówka - Rudnia Zabłudów 1:1    

Bramki dla OSiR: Mateusz Artemiuk

OSiR Hajnówka - As Falcon Sokółka 3:0 wo

OSiR Hajnówka - Promień Mońki 0:1

USS Gryfik Gródek - OSiR Hajnówka 2:2  

Bramki dla OSiR: Mateusz Artemiuk 2

Mecz o 7 miejsce:
OSiR Hajnówka- BSP Jagiellonia Białystok II    0:4

Skład  OSiR  Hajnówka:  Mateusz  Artemiuk,  Adrian  Rogacki,  Iwo  Rynkowski,  Filip  

Danilewski,  Jakub  Lewczuk,  Jakub  Zdankiewicz,  Bartosz Jerzyk,  Jan  Kaczoch,  Oskar  

Tellos. Trener: Tomasz Dobosz

WAKACYJNA REKREACJA W WODZIE
Od 1 lipca do 16 sierpnia Ośrodek Sportu zapraszał do korzystania z otwartych 

basenów. Lipiec nie był miesiącem sprzyjającym wypoczynkowi nad wodą ze względu na 

pogodę,  natomiast  kilka  upalnych  sierpniowych  dni  w pełni  wynagrodziło  plażowiczom 

lipcową niepogodę. W tym okresie baseny były otwarte przez 26 dni. Odnotowaliśmy 3104 

wejścia.

Wiele wysiłku pracowników OSiR kosztowało utrzymanie należytego stanu wody w 

basenach,  gdyż  szczególnie  sierpniowe  upały  negatywnie  wpływały  na  stan  sanitarny 

kąpieliska.



Chcąc  uatrakcyjnić  pobyt  na  basenach  OSiR,  w  dniu  18  lipca  2015r. 

zorganizowaliśmy wszystkim obecnym zawody sportowo-rekreacyjne.

W godzinach 12.15 -  13.15 w konkurencjach szybkościowo-sprawnościowych na 

małym basenie  rywalizowali  najmłodsi  podzieleni  na  cztery grupy startowe.  Najlepsi  w 

swoich rocznikach to: 2009 - Martyna Kołodziejek (SP 7 Białystok) i Ola Mroczkowska (SP 

6 Hajnówka);  2008- Ola Patejuk (SP 2 Hajnówka) i  Maja Muszkatel  (SP 2 Hajnówka); 

2007-  Iwo Rynkowski  (SP 2 Hajnówka);  2006 – Konrad Muszkatel  (SP 2 Hajnówka) i 

Adam Kołodziejak  (SP 7  Białystok);  2005-2006  –  Emilia  Kośko  (SP 344  Warszawa)  i  

Amelia Mroczkowska (SP 6 Hajnówka); 2002 – Łucja Kośko (SP 344 Warszawa) i Mariusz 

Filipiuk (SP 2 Hajnówka).                                 

O godzinie 13.30 wszyscy przemieścili się na duży basen, aby tam rywalizować  na 

jedną szerokość basenu (20 m.). Najlepsze w czterech stylach (grzbietowym, dowolnym, 

klasycznym, motylkowym) okazały się siostry Kośko z Warszawy - Łucja i Emilia. Bardzo 

dobrze zaprezentował się Konrad Muszkatel, który jako jedyny z Hajnówki  wystartował we 

wszystkich stylach. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i pamiątkowe medale. 

Ogółem z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie wakacyjnym, do dnia 20 
sierpnia, skorzystało ok. 3390 osób.



W  lipcu  zakończyła  się  realizacja  mikro-projektu  „Aktywnie  na  sportowo  w 

Euroregionie Puszcza Białowieska”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 

realizowanego  w  ramach  projektu  parasolowego  „Wsparcie  transgranicznych  inicjatyw 

społeczności  lokalnych  w  Euroregionie  Puszcza  Białowieska”,  którego  liderem  jest 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Mikro-projekt  „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”  poza 

wspólną organizacją szeregu imprez, objął także działania promujące aktywny styl życia 

wśród mieszkańców pogranicza polsko – białoruskiego. Wyjazdy i bezpośrednie spotkania 

dały  możliwość  wymiany  doświadczeń  z  zakresu  prowadzenia  działalności  sportowej, 

przyczyniły  się  do  wzmocnienia  dobrych  relacji  między  przedstawicielami  instytucji 

partnerskich,  zawodnikami  i  osobami  zaangażowanymi  w  realizację  mikro-projektu, 

pozwoliły  na  zawarcie  nowych  znajomości,  poznanie  ciekawych  ludzi  związanych  ze 

sportem,  sprawdzenie  swoich  możliwości  i  predyspozycji,  poprawę  kondycji  a  także 

umożliwiły poszerzenie wiedzy na temat życia ludzi, historii i kultury sąsiadujących państw. 

Zawarte znajomości i zrealizowane zadania wpłynęły pozytywnie na przygraniczną 

integrację i  przyczyniły się do promocji miast i całego regionu Puszczy Białowieskiej.

Partnerzy jednomyślnie potwierdzili, iż cel główny, jakim była społeczna integracja 

obszaru pogranicza poprzez rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw 

sportowych, został w pełni osiągnięty.

W ramach mikro-projektu zostały zrealizowane następujące imprezy:

− 4 spotkania z mistrzem sportu (Kamila Lićwinko, Zbigniew Lubiejewski po stronie 

polskiej oraz Julia Niestierienko, Iryna Kulesza po stronie białoruskiej),

− 3 turnieje piłki nożnej (w tym 2 halowe),

− Bieg traktem carskim Białowieża – Hajnówka,

− Bieg przełajowy Po zdrowie do puszczy,

− Zawody Pływackie w Prużanach i Hajnówce,

− Rajd Rowerowy do Prużan.

Dzięki  zawiązanym  partnerstwom  stworzone  zostały  warunki  do  dalszej 

transgranicznej współpracy.

Na  spotkaniu  podsumowującym,  które  miało  miejsce  11  lipca,  ostatecznie 

zaakceptowaliśmy wzór folderu obrazującego poszczególne etapy realizacji określonych 

zadań i przekazaliśmy do druku. 

Od początku sierpnia przystąpiliśmy do etapu rozliczania przedmiotowego projektu, 

który potrwa do końca października bieżącego roku. W związku z tym przygotowywane są 

właściwe dokumenty wymagane przepisami oraz zostanie przeprowadzony audyt przez 

uprawniony podmiot.



Kwota wydatków kwalifikowalnych wg umowy: 45 665,55 EUR

Dofinansowanie: 41 098,99 EUR

Beneficjent: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Partner: Oddział Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonu Prużańskiego

Termin realizacji projektu:  01.08.2014 – 31.07.2015

W dniach 20 – 24 sierpnia drużyna trampkarzy (rocz. 2002 i młodsi) w liczbie 16 

osób  z  trenerami  weźmie  udział  w  Międzynarodowym  Turniej  Piłki  Nożnej  na  Łotwie. 

Wśród zaproszonych ekip są piłkarze z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Izraela i Polski.

Na zakończenie wakacji,  w sobotę 29 sierpnia,  zapraszamy do udziału w Biegu 

Rodzinnym. W zawodach mogą brać udział rodziny, składające się z rodziców i dzieci. Po 

biegu, uczestnikom proponujemy przejazd kolejką wąskotorową oraz ognisko integracyjne. 

Wszyscy otrzymają pamiątkowe medale i wezmą udział w losowaniu upominków.


