
Bogata w atrakcje turystyczne – od postindustrialnych, poprzez przyrodnicze 
i kulturowe – położona nad Sanem w otoczeniu lasów dawnej Puszczy 
Sandomierskiej jest Stalowa Wola. To jedno z najmłodszych miast w Polsce 
zbudowane w ramach planu Centralnego Okręgu Przemysłowego.  

M i a s t o  s t a l o w a  w o l a 

STALOWA WOLA
NA NOWO 
ODKRYWANA



Na przestrzeni ostat-
nich lat Stalowa Wola 
zyskała wiele obiektów 
rekreacyjno-wypoczyn-
kowych. Błonia nadsań-
skie stały się zielonymi 
ogrodami miasta, two-
rząc nową przestrzeń 
rekreacyjną dla miesz-
kańców, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
W Parku Miejskim po-
wstała stalowowolska 
strefa zabaw z wodnym 
placem zabaw i par-
kiem linowym. To wy-
jątkowe i unikatowe 
miejsca, dedykowane 
osobom w każdym wie-
ku. W sposób aktyw-
ny i bezpieczny mogą tu 
spędzać czas rodziny  
z dziećmi, młodzież  
i osoby starsze. 
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 Błonia Nadsańskie zielone ogrody miasta



Stalowa Wola należy do najlepiej zachowanych miast modernistycznych z elementami 
architektury art déco. Nie bez przyczyny określa się ją perłą tego stylu. 
Miejscem spotkań ze sztuką i historią jest tu m.in. Muzeum Regionalne zlokalizowane na 
osiedlu Rozwadów, uznawane za jedno z najlepszych w Polsce. Tam też w zabytkowym 
budynku dawnego sądu otwarto pierwszą w kraju Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, 
jednego z czołowych twórców okresu Młodej Polski. Jest to nowe i unikatowe miejsce na 
kulturalnej i turystycznej mapie Podkarpacia. 

 Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli



Zarówno mieszkańcy, 
jak i turyści mogą 
skorzystać z infra-
struktury sporto-
wej na wysokim 
poziomie, w skład 
której wchodzą wie-
lofunkcyjne boiska, 
pływalnie, siłownie 
plenerowe, korty 
tenisowe, skatepark 
czy place zabaw dla 
najmłodszych,  
a przede wszystkim 
Podkarpackie Cen-
trum Piłki Nożnej  
z ośrodkiem szkole-
niowo-treningowym 
dla kadr młodzieżo-
wych. 
Nie brakuje też atrak-
cji dla amatorów 
mocnych wrażeń. 
Miłośników tego 
rodzaju aktywności 
zapraszamy na nowo 
powstały tor gokar-
towy. 

Infrastruktura sportowo-rekre
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Stalowa Wola od dawna żartobliwie określana jako „miasto rowerów” stwarza warunki także 
dla pasjonatów turystyki rowerowej, którzy mogą skorzystać z sieci miejskich rowerów zwie-
dzając m.in ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą „Ciemny Kąt” czy urokliwy Park w Charzewicach.  
A w przerwach między aktywnościami warto skorzystać z bogatej oferty klimatycznych stalo-
wowolskich kawiarenek – zatrzymać się, odpocząć i napić dobrej kawy. Wśród licznych atrakcji 
znajdziecie jeszcze wiele innych miejsc mniej znanych, ale też wartych odwiedzenia.  
Zatem do dzieła! Odkryjcie niezwykłą, aktywną, zieloną Stalową Wolę. 

Stalowowolskie  szlaki

Urząd Miasta Stalowej Woli 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
www.stalowawola.pl/dla-turystow 
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