SIEDLCE
„Budowa wewnêtrznej obwodnicy miasta Siedlce”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013
Całkowita wartość
– 53.938.400,52 zł
Wysokość dofinansowania – 43.374.128,15 zł
Beneficjent
– Miasto Siedlce
W ramach projektu powstało 7,56 km drogi oraz ścieżka rowerowa. Wewnętrzna obwodnica miasta stanowi odciążenie dla ruchu w centrum, przyczyniając się jednocześnie do
wzrostu spójności wewnętrznej województwa mazowieckiego w wymiarze komunikacyjnym, społecznym i gospodarczym.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
DROGA WSPÓ£FINANSOWANA
ZE ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
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TRASA 1 „ZIELONE SIEDLCE”
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cu nowoczesnym. Na
swoim koncie mają
praktycznie wszystkie
możliwe do
zdobycia tytuły, łącznie
z wielokrotnym mistrzostwem świata. W ofertę kulturalną miasta doskonale wpisał się także
zespół folklorystyczny „Chodowiacy”, kluby literackie oraz liczne zespoły muzyki
kameralnej i rozrywkowej.
W ostatnich dwóch latach z myślą
o mieszkańcach,
turystach i artystach samorząd
przeprowadził
kompleksowe remonty wszystkich
placówek kultury.
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Orkiestra i Chór Miasta Siedlce
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gać będzie przez obrzeża miasta. Siedlce to silny ośrodek administracyjny, akademicki, gospodarczy, usługowy, handlowy i kulturalny o historycznym i faktycznym oddziaływaniu na tereny wschodniego Mazowsza, północnej Lubelszczyzny
i południowego Podlasia. W okalających
miasto gminach mieszka blisko 350 tysięcy osób.
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Inwestują w Siedlcach
Siedlce to silny ośrodek gospodarczy.
Działają tu potężne spółki - PolimexMostostal i Drosed, ale także ponad 8 tysięcy przedsiębiorstw różnej wielkości.
W ostatnich latach na inwestycje w Siedlcach zdecydowały się firmy ze: Szwajcarii
(pojazdy szynowe), Francji (przemysł spożywczy, telemarketing, rusztowania
budowlane, motoryzacja), USA
(maszty oświetleniowe, pasze, alkohole), Niemiec (przetwórstwo owoców), Portugalii (tworzywa sztuczne) oraz Szwecji (motoryzacja).
Zachętą inwestycyjną, która przysporzyła
wielu nowych miejsc pracy było utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
znaczące ulgi podatkowe.
Predyspozycje Siedlec do lokowania tu
inwestycji potwierdzają zarówno inwestorzy,
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Tradycja zobowiązuje
Siedlce od lat są jednym z najważniejszych centrów kultury we wschodniej Polsce. Tradycje kulturalne miasta sięgają czasów jego właścicielki księżnej Aleksandry
z Czartoryskich Ogińskiej, kiedy to w drugiej połowie XVIII wieku Siedlce były jednym z najważniejszych ośrodków kultury
w kraju. Z tego też okresu pochodzą najcenniejsze zabytki miasta - pałac Ogińskich, ratusz miejski, kościół pw. św. Stanisława BM, Kaplica Ogińskich, stary teatr
i zabytkowy park „Aleksandria”.
Pałac Ogińskich jest najcenniejszym
zabytkiem Siedlec. Powstał w pierwszej
połowie XVIII w., a obecny wygląd zawdzięcza Aleksandrze Ogińskiej, która w latach 1779–1781 przebudowała
go w stylu klasycyzmu. Na początku XXI
wieku władze miasta przekazały obiekt
siedleckiej uczelni. Dzięki staraniom Uniwersytetu pałac został gruntownie odrestaurowany i przywrócono mu dawną
świetność. Obecnie mieści się tam rektorat UP-H, a w odkrytych podczas remontu
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podziemiach stylowa restauracja.
Charakterystyczną „wizytówką” Siedlec
jest jeden z najciekawszych ratuszy w Polsce - zwany potocznie „Jackiem”. Wzniesiono go w latach 1763-1773 z inicjatywy ówczesnych właścicieli miasta - książęcej rodziny Czartoryskich herbu „Pogoń”. Reprezentuje typ ratusza
handlowego charakterystycznego dla miast prywatnych. Jest jednym
z piękniejszych przykładów tego typu budownictwa w Polsce, a dodatkowo wyróżnia się figurą
Atlasa zdobiącą obeliskowy hełm wieży ratuszowej. Według siedleckiej
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legendy do rzeźby Atlasa
pozował ulubieniec księżnej Aleksandry kowal Jacek, który obdarzony był nadludzką siłą. Potrafił kruszyć w rękach podkowy, a chwyciwszy byka za rogi, potrafił mu
łeb skręcić. Na ratuszowej wieży umiesz-
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jak i przedstawiciele krajowych i zagranicznych izb gospodarczych. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej przygotowanym przez
Szkołę Główną Handlową przy współpracy
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych miasto zajęło miejsce w pierwszej trzydziestce samorządów na blisko 2500
wszystkich gmin w Polsce. W ogólnopolskim
rankingu powiatów Siedlce otrzymały najwyższą klasę atrakcyjności, czyli klasę A.

odwiedza je ponad tysiąc osób. W Siedlcach
powstało także sześć
wielofunkcyjnych boisk w ramach programu „Orlik” oraz sztuczne lodowisko „Biały Orlik”. Młodzież korzysta także z nowoczesnej skateplazy. Świetnym miejscem wypoczynku jest zmodernizowany Zalew Muchawka. Ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia służące rekreacjij i odpoczynkowi zachęcają do spędzania
tu czasu. Ofertę uzupełnia powstający tu kompleks basenów z podgrzewaną wodą.
Siedleccy sportowcy w ostatnich latach zanotowali wiele znaczących sukcesów. Świadczą o tym
najlepiej wypełnione trybuny na
meczach piłkarzy, koszykarzy i siatkarzy, którzy dołączyli do polskiej czołówki w grach zespołowych.

Sportowe inwestycje
Ubiegły rok był przełomowy dla inwestycji
sportowych w mieście. W ciągu roku powstał
nowoczesny, kryty stadion piłkarski z zapleczem treningowym, składającym
się z trzech boisk. Obiekt cieszy nie tylko piłkarzy, ale także kibiców. Rozpoczęto także budowę nowoczesnego aquaparku, a kolejnymi obiektami w kompleksie będą hala widowiskowo-sportowa oraz hotel.
Wyremontowane kryte sztuczne lodowisko bije rekordy popularności, a dziennie
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Stadion piłkarski na Błoniach
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czony został też zegar z kurantami wygrywającymi obecnie poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. Ciekawostką jest, że na ratuszu księżna Aleksandra Ogińska kazała umieścić jeden z pierwszych w Polsce piorunochronów. Ratusz jest ważną częścią przemyślanego i oryginalnego układu urbanistycznego zrealizowanego w całości w drugiej
połowie XVIII wieku.
Trzeba zobaczyć
Unikalnymi zbiorami może pochwalić się
Muzeum Diecezjalne, w którym prezentowane jest najznamienitsze dzieło sztuki hiszpańskiej
w Polsce „Ekstaza św. Franciszka” pędzla El Greca. Obraz powstały
w okresie największego roz5
kwitu Hiszpa-
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nii, w tzw. złotym wieku
przyciąga turystów, miłośników malarstwa z regionu,
jak i znawców sztuki nawet
z odległych krajów, choćby z Japonii. Od niedawna
udostępnione publiczności, dzieło ukazujące Świętego Stygmatyka, fascynuje
postacią ukazaną w specyficznej dla malarza manierze. Niezwykła historia związana z odkryciem tego malowidła na podsiedleckiej parafii stała się kanwą do wielu
książek. Muzeum Diecezjalne jest największą
tego typu placówką we wschodniej Polsce.
W salach wystawowych zgromadzono wiele
interesujących eksponatów: obrazów, rzeźb,
naczyń i szat liturgicznych, monet, medali
i arcydzieł rzemiosła artystycznego.
Siedlce mogą pochwalić się jeszcze
jednym niezwykłym odkryciem. Przed
dziesięcioma laty odnalezione zostały
jedyne na świecie zachowane organy
Joachima Wagnera. Powstały one w la-
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tach 1744-45, a ich twórcą jest
najwybitniejszy europejski organmistrz pierwszej połowy
XVIII wieku.
Imponującą kolekcją pamiątek, trzecią na świecie pod
względem wielkości zbiorów,
związanych z osobą Jana Pawła II może poszczycić się Muzeum jego imienia. Placówka
ta ma obecnie 19 relikwii błogosławionego Jana Pawła II.
Znajdują się tam elementy garderoby,
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rzeczy osobiste Ojca Świętego oraz pamiątki z papieskich pielgrzymek.

Stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim
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Siedlce otwartą bramą w dolinę Bugu

Rzeka Bug
g

Siedlce to doskonałe miejsce do rozpoczęcia wyprawy w cudowną dolinę
Bugu. Ta wciąż dzika i nieuregulowana rzeka przyciąga miłośników prawdziwej natury. Unikatowa przyroda terenów nadbużańskich nie dotkniętych cywilizacją, multietniczność oraz wielokulturowość regionów położonych nad rzeką sprawia, że wyprawa w krainę Bugu na długo pozostaje w pamięci. Swobodny galop na koniu
wzdłuż Bugu, spływ kajakami albo tratwami po rzece, piesze wycieczki, połączone
z odkrywaniem cudów przyrody, czy ciekawe trasy rowerowe, to jedne z wielu możliwości aktywnego spędzania weekendu
czy wakacji. Każde miejsce jest tu urokliwe,
ale te wyjątkowe to widok na rzekę z Góry
Zamkowej w Drohiczynie czy Mielniku,
najsłynniejsza w świecie stadnina koni krwi
arabskiej w Janowie Podlaskim czy góra
Grabarka - miejsce kultu prawosławnych.
Stąd tylko krok do Białowieży, która ze
swoją unikatową puszczą wpisana jest na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dariusz Dybciak

13

Zalew Muchawka

Puszcza Białowieska

Nadbużański Park Krajobrazowy

Podlaski Przełom Bugu

www.siedlce.pl

Siedlce to perła kulturalna wschodniego Mazowsza. Nowoczesna Scena Teatralna, której wizytówkami są spektakle i koncerty: Teatru ES, Teatru Tańca Caro Dance, Chóru i Orkiestry Symfonicznej Miasta
Siedlce, prezentowane są dla setek tysięcy widzów w ciągu sezonu. Międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale muzyczne,
teatralne i taneczne od lat przyciągają do
Siedlec artystów i turystów z całej Polski.
Znaczącą rolę w upowszechnianiu
kultury muzycznej ma
siedlecka Orkiestra Wojskowa, która
uświetnia najważniejsze w Polsce uroczystości państwowe i stale koncertuje w kraju i zagranicą. Tancerze „Caro Dance” i FTN „Luz” od
lat stanowią światową czołówkę w tań-

Wyższa oraz inne szkoły wyższe kształcą 13 tys. studentów. Z edukacji w ponad
50 szkołach korzysta 18 tys. dzieci i młodzieży.
Siedlce od lat plasują się na czołowych miejscach w rankingach oceniających warunki i jakość
życia w polskich miastach.
W 2011 r. miasto zostało wyróżnione prestiżowym godłem „Teraz Polska”.

3

Muzeum
Muz
uzzeum
zeum Diecezjalne - Ekstaza św. Franciszka

www.siedlce.pl

Dogodne położenie
Niekwestionowanym atutem Siedlec
jest położenie na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy.
Trasa kolejowa Berlin - Moskwa, obecnie
modernizowana i przekształcana w „szybką kolej”, zapewnia dogodne połączenia
z całą Europą. Komunikację poprawi już
niebawem autostrada A2, która przebie-

Miasto młodych
Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km
od wschodniej granicy Unii Europejskiej
leżą 80-tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej przeszłości i dynamicznym rozwoju w ostatnich latach. Siedlce to miasto ludzi młodych, otwartych,
przyjaznych i dobrze wykształconych.
Wyższe uczelnie, a wśród nich Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła

www.siedlce.pl
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