Hajnowski kompleks sportowo-kulturalny wkrótce zyska
nowe oblicze
Dodane przez administrator - pon., 25/03/2019 - 12:44

Kategoria
Projekty
„Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie
Miasta Hajnówka"

Graﬁka

Niebawem mieszkańcy Hajnówki odczują zmiany w przestrzeni miejskiej, wynikające z
rozpoczynających się pierwszych inwestycji związanych z rewitalizacją miasta – „Hajnówka
OdNowa".
Kompleks sportowo-kulturalny Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Hajnowskiego Domu Kultury będzie
miał nowe oblicze. Władze miasta liczą na poprawę jakości życia w mieście oraz wizerunku Hajnówki
na zewnątrz. Gruntownej modernizacji zostanie poddany stadion sportowy – powstanie nowy
stadion lekkoatletyczny (bieżnia dł. 400 m z nawierzchnią syntetyczną, dwuścieżkowa skocznia do
skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, dwa rozbiegi do rzutu oszczepem, boisko piłkarskie
główne z nawierzchnią z trawy naturalnej), twz. „mały Orlik", dwa korty tenisowe, będą dwa nowe
boiska do piłki siatkowej plażowej. Rozgrywki na zmodernizowanym kompleksie będzie można
podziwiać z nowych trybun, zostanie też ustawiona przeszklona wiata dla komentatora zawodów
sportowych i sędziów oraz wiaty dla zawodników rezerwowych. Ponadto w miejscu istniejących
basenów powstaną dwa nowe. Kompleks po modernizacji będzie dostępny dla osób
niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach.
Zagospodarowany i uporządkowany zostanie teren na całym kompleksie. Przy HDK powstanie
wydzielony plac do organizacji plenerowych potańcówek. Najmłodszych mieszkańców Hajnówki oraz
ich rodziców z pewnością ucieszy nowa rodzinna strefa w mieście, zlokalizowana na nieruchomości
obok HDK, z wyjątkowym placem zabaw na bezpiecznym podłożu. Niewątpliwie hajnowskie dzieci
będą mogły się pochwalić największym placem zabaw w całym województwie. Wyposażony będzie w
duże, wielofunkcyjne urządzenia do zabaw oraz mniejsze urządzenia dla młodszych dzieci (m.in.
urządzenia zabawowo-sprawnościowe typu sterowiec, typu stadion, z punktem widokowym, karuzela z
elementami wspinaczki, podwójne huśtawki, huśtawki okrągłe, huśtawki 4-osobowe, huśtawki
bocianie gniazda, bujaki – sprężynowce), stoły do gry w szachy. Dla rodziców i opiekunów znajdą się
ławki, leżaki parkowe do odpoczynku, stoliki parkowe i stojaki na rowery. Dodatkowo zostaną
zamontowane ławki (wiata) z systemem zasilania solarnego, umożliwiająca ładowanie urządzeń
mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku. Strefa rodzinna ma być gotowa do użytku już z
początkiem tegorocznych wakacji. Pozostałe działania zostaną ukończone do końca czerwca 2020 r.
Odnowiony kompleks może stanowić atrakcyjną przestrzeń dla lokowania tam aktywności
gospodarczej, głównie branży usługowej, do czego zachęcają władze miasta.
Samorząd Hajnówki pozyskał środki na realizację tych inwestycji z Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 9372619,16 zł. Wszystkie
działania zostaną zrealizowane dzięki złożonemu i doﬁnansowanemu projektowi pn. „Hajnówka
OdNowa" – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna" na terenie Miasta Hajnówka. Całkowita
wartość inwestycji wyniesie 13.877.459,01 zł.
W najbliższym czasie miasto będzie starało się o pozyskanie środków na kolejne inwestycyjne
działania rewitalizacyjne, w tym m.in. na utworzenie strefy handlu produktem lokalnym oraz
modernizację skweru przed Urzędem Miasta. Na rozstrzygniecie czeka także w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek złożony w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka przez Stowarzyszenie
Kulturalne POCZTÓWKA, dotyczący termomodernizacji obiektu DWORCA (HAJNÓWKA CENTRALNA).
Równolegle są prowadzone i przygotowywane działania i projekty tzw. nieinwestycyjne z zakresu
rewitalizacji.
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