Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Miasto Siemiatycze
Siemiatycze położone są w południowej części województwa podlaskiego. Są miastem powiatowym na terenie,
którego występuje wiele zabytków sakralnych. Najstarszym zabytkiem na terenie miasta jest zespół barokowy,
tworzony przez Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVII wieku oraz Dawny Zespół Klasztorny
Misjonarzy z XVIII wieku.
Warto odwiedzić pozostałe zabytki znajdujące się na terenie miasta:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cerkiew prawosławną pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z XIX wieku;
Dawną synagogę z XVIII wieku;
Dawny Dom Talmudyczny z XIX;
Dawną oranżerię z XVIII wieku;
Posągi Sfinksów, które są pozostałością zespołu pałacowego księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej;
Kaplicę cmentarną ewangelicką z XVIII/XIX wieku;
Kaplicę cmentarną św. Anny z XIX wieku;
Cmentarz żydowski z XVIII wieku;
Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z okresu I wojny światowej.

Na terenie miasta Siemiatycze znajdują się także miejsca kultu i pamięci:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cerkiew prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego;

Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli;
Pomnik Tadeusza Kościuszki;
Obelisk Niepodległości;
Pomnik Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej;
Krzyż Powstańczy;
Zabytkowy krzyż upamiętniający mieszkańców Siemiatycz zmarłych w lazarecie miejskim’
Posąg księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej;
Pomnik Papieża Polaka Jana Pawła II;
Pomnik Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
Mogiła powstańców styczniowych z 1863 roku oraz groby żołnierzy poległych w 1920 roku.

Główną atrakcję w okresie letnim stanowią zalewy w Siemiatyczach. Kąpielisko przy zalewie II podczas wakacji jest
strzeżone. Otaczająca infrastruktura zachęca do wypoczynku rodzin z dziećmi. Na plaży można wypożyczyć sprzęt
wodny, poćwiczyć na siłowni „pod chmurką” oraz pograć w siatkówkę plażową. Malownicze otoczenie zachęca do
wędrówek po okolicy. W lasach przy zalewie II wytyczone zostały trasy biegowe, nordic – walking, rowerowe,
narciarstwa biegowego w sezonie zimowym.
Przy zalewie znajduje się Piękny Wschód – wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych , Bar „Przystań Wschód” oraz
Sportowa, która w swojej ofercie posiada nie tylko pizze i burgery, ale również domowe obiady i przepyszny chleb.
Spragnionym aktywności fizycznej polecamy skorzystać z obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Siemiatyczach. Przy ulicy Nadrzecznej 29 znajduje się boisko ORLIK, korty tenisowe, stadion piłkarski z
bieżnią lekkoatletyczną. Dodatkowo możliwe jest korzystanie z mieszczącej się przy ul. Świętojańskiej 25A hali
widowiskowo – sportowej, sauny oraz boisk zewnętrznych do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną.
Miłośnikom pływania polecamy pływalnię „Wodne Tarasy”. Kompleks zawiera basen pływacki, strefę saun oraz część
rekreacyjną.
Rodzice z maluchami koniecznie powinni wybrać się do Wesolandii - Sali Zabaw, miejsca w którym wasze pociechy
mają szeroki wybór niespotykanych atrakcji i zabawek. Jest to idealne miejsce na zorganizowanie urodzin podczas
których zapewnione są takie atrakcje jak: malowanie twarzy, gry i zabawy, balony z helem. Wszystko dzieje się pod
okiem animatora. Rodzice podczas zabaw dzieci mogą skorzystać z kawiarni, w której serwowana jest aromatyczna
kawa oraz słodkości.
Przy ulicy Kasztanowej znajduje się Andy Academy, w którym znajduje się dwupoziomowa konstrukcja zabawowa,
kącik dla maluchów, kącik dla rodziców, sala filmowa, sala gier i zabaw.
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W formie zabawy prowadzone są zajęcia sensoryczno – motoryczne, muzyczno – ruchowe. Jest to nie tylko miejsce dla
dzieci, ale także dla dorosłych. W Polskiej Akademii Sztuk Walki i Fitnessu ANDY Prowadzone są zajęcia m.in. z
samoobrony dla kobiet.
W Siemiatyczach przy ulicy Obrońców Wizny znajduje się Jaskinia Solna, która w celach leczniczych wykorzystuje
naturalne właściwości soli. Źródłem zdrowotnego działania jaskini jest halogenerator wytwarzający mikroklimat, który
dozuje odpowiednią ilość stężonej soli.
Rowerzystom polecamy wycieczkę szlakami turystycznymi, których trasa poprowadzona jest przez
miasto Siemiatycze:
●
●
●

Szlak Powstania Styczniowego 1863 roku (dystans 22 km);
Szlak rowerowy Czeremcha – Siemiatycze (dystans 59,1 km);
Szlak Kupiecki – część wschodnia (dystans 40 km).

W niedalekim sąsiedztwie siemiatyckiej plaży znajduje się Pensjonat Cezar, który w swojej ofercie posiada blisko 30
miejsc noclegowych i przysmaki kuchni podlaskiej, przygotowane w oparciu o lokalne produkty sezonowe. Z myślą o
najmłodszych gościach powstała Fabryka Urwisa, której przestrzeń sprzyja aktywnej i twórczej rozrywce. Atrakcją jest
basen z kulkami oraz zewnętrzny plac zabaw. Natomiast rodzicom polecamy skorzystanie z sauny fińskiej.
W centrum Siemiatycz znajduje się Hotel Kresowiak Siemiatycze, który w swojej ofercie ma 21 pokoi w 3 standardach,
restaurację, której menu inspirowane jest klasyką kuchni polskiej oraz lobby bar serwujący aromatyczną kawę,
herbatę, kolorowe koktajle, wina i mocne szlachetne trunki. Aktywnym turystom udostępnione są rowery z fotelikami,
na których można zwiedzić miasto Siemiatycze oraz malownicze tereny Doliny Bugu.
Poniżej udostępniamy listę miejsc noclegowych w Siemiatyczach:
●
●

Hotel Kresowiak Siemiatycze, ul. Grodzieńska 7;
Pensjonat Cezar, ul. Adama Mickiewicza 10;

●

Zajazd U Kmicica, ul. 11 Listopada 192;

●

Leśny Zakątek, ul. Górna 60;

●

Noclegi Art-Bud Mudel, ul. Kasztanowa 58;

●

Pokoje Gościnne, ul. Stanisława Moniuszki 1A;

●

Pod Skrzydłami Podlasia, ul. Kilińskiego 29.
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