Rodzinna Strefa Zabaw została oﬁcjalnie otwarta
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Graﬁka
Długo wyczekiwana inwestycja, szczególnie przez najmłodsze pokolenie hajnowian, dobiegła końca.
Od 12 września Rodzinna Strefa Zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury jest już dostępna dla
wszystkich dzieci żądnych zabawowych przygód pośród linowych torów przeszkód. Plac zabaw
przypomina wielką pajęczynę, której pokonanie wymaga zwinności oraz kreatywności - jednak okazuje
się to nie problemem - przekonali nas o tym pierwsi korzystający z nowych urządzeń.

Oﬁcjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak wraz z towarzyszącymi mu
przedstawicielami Urzędu Miasta Hajnówka (Ireneusz Kiendyś Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka,
Magdalena Chirko Zastępca Kierownika Referatu Polityki Gospodarczej, Marta Wilson-Trochimczyk
kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska), Hajnowskiego Domu Kultury
(Rościsław Kuncewicz Dyrektor HDK wraz z pracownikami), inspektor nadzoru budowlanego oraz
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Najważniejsze jednak w tym wszystkim były hajnowskie
przedszkolaki. Ich radość i uśmiechy są nie do opisania. W trakcie wydarzenia animatorzy z
Hajnowskiego Domu Kultury przygotowali dla naszych pociech wiele zabaw, animacji oraz słodki
poczęstunek.
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy
urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka doﬁnansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia wynosi
1 793 614,68 zł.
Rodzinna Strefa Zabaw wyposażona jest w:
- urządzenie zabawowo-sprawnościowe typu „sterowiec”
- urządzenie zabawowo-sprawnościowe z punktem widokowym

- podwójną huśtawkę
- bujaki - sprężynowce (4 sztuki)
- okrągłą huśtawkę
- huśtawkę 4-osobową
- karuzelę z elementami wspinaczki
a także wiata z systemem zasilania solarnego (z możliwością ładowania urządzeń mobilnych)
wraz z dostępem do Wi-ﬁ. Opiekunowie, rodzice podczas zabaw swoich pociech będą mogli odpocząć
na wygodnych wyproﬁlowanych leżakach, przy których znajdują się parkowe stoliki.
Z placu zabaw będzie można korzystać w godzinach pracy Hajnowskiego Domu Kultury, czyli maks. do
21.00.
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