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zapraszamy do Stalowej Woli welcome to Stalowa Wola 

 Prezydent Miasta

Lucjusz Nadbereżny

President of the City

Lucjusz Nadbereżny

Stalowa Wola to miasto młodości! Jedno z najmłodszych miast Polski, z mło-
dą tradycją, ale otwarte, od ważne i pełne energii młodych ludzi, którzy kreują 
jego przyszłość.
Stalowa Wola od początku jej budowania była traktowana jako jeden z sym-
boli i synonimów odrodzenia silnej Polski po odzyskaniu niepodległości. Mia-
sto wyrosło wśród drzew u brzegu Sanu w rekordowym czasie 26 miesięcy  
i 26 dni. 
Dziś Stalowa Wola to prężny ośrodek administracyjny, gospodarczy, kulturalny, 
oświatowy i sportowy, gdzie odbywają się ważne wydarzenia kulturalno-spor-
towe i naukowo-społeczne zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. 
Miasto rozwija się również jako ośrodek akademicki – działa tu uznany na ca-
łym świecie Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Politechnika Rzeszowska. Dzię-
ki współpracy z uczelniami wyższymi buduje się lokalną gospodarkę opartą 
na wiedzy.
Wielkim atutem są też malownicze krajobrazy, bowiem Stalowa Wola to zie-
lone miasto, otoczone kompleksami leśnymi dawnej Puszczy Sandomierskiej, 
gdzie na miłośników aktywnego wypoczynku czekają liczne szlaki rowerowe 
i piesze. 
Zachęcam do odwiedzenia naszego miasta i zapewniam, że w bogatej palecie 
naszych możliwości doskonałe warunki znajdą zarówno mieszkańcy, jak i tury-
ści oraz przedsiębiorcy. Zapraszam do Stalowej Woli.

Stalowa Wola is a city of the youthfulness! One of the youngest cities of Poland, 
with a young tradition, yet open, courageous and full of the energy of young 
people who are creating its future.
Stalowa Wola, from the start of its development, used to be considered one of 
the symbols and synonyms of the rebirth of a strong Poland once it regained 
independence. The city has grown among the trees on the San riverbank over 
a record-breaking time of 26 months and 26 days. 
Today Stalowa Wola is a vibrant administrative, economic, cultural, educa-
tional and sports centre where important cultural and sports, scientific and  
social events, both local and all-Poland, are held. The city has been also  
developing as an academic centre – it is here where the globally recog-
nized Catholic University of Lublin and the Rzeszow University of Technology  
operate. Thanks to a cooperation with higher education providers, the knowl-
edge-based local economy is built.
A great advantage are also picturesque landscapes as Stalowa Wola is a green 
city, surrounded with woodland complexes of the former Sandomierz Forest, 
where those who love active leisure can enjoy numerous biking and walking 
trails. 
You are more than welcome to visit our city and I can assure you that a wide 
range of our opportunities will be enjoyed by the residents, the tourists and 
the entrepreneurs. You are welcome to Stalowa Wola.
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Panorama miasta / Panorama of the city
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 A CITY OPEN TO THE WORLD 
Stalowa Wola is a city with a young tradition, yet open, 
courageous and full of the energy of creative people; 
a city which combines youthfulness with the experi-
ence of generations. Here tradition meets modernity. 
Surrounded by pines, 85 years ago it grew from a little 
housing estate around Zakłady Wschodnie, erected 
as part of the project of the Central Industrial District. 
Stalowa Wola has been still one of the youngest Pol-
ish cities; a heir to the more and more appreciated 
tradition of the Central Industrial District; a city which 
keeps on making its image more and more modern 
today, developing dynamically and in many directions. 

fot. | arch. UM

fot. | R. Bieńkowskifot. | R. Bieńkowski

fot. | arch. UM
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Stalowa Wola to miasto z młodą tradycją, ale otwar-
te, odważne i pełne energii kreatywnych ludzi, mia-
sto, które łączy młodość z doświadczeniem pokoleń.  
Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością. 85 lat temu 
temu wyrosło pośród sosen z małego osiedla przy  
Zakładach Południowych, wzniesionych w ramach 
projektu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Sta-
lowa Wola to ciągle jedno z najmłodszych miast  
polskich, będące spadkobiercą coraz bardziej do-
cenianej COP-owskiej tradycji, dziś stale unowocze-
śniające swój wizerunek, rozwijające się dynamicznie  
i wielokierunkowo. 

na świat
m i a s t o  o t w a r t e
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fot. | R. Bieńkowski

fot. | arch. UM

fot. | R. Bieńkowski

 A CITY OPEN TO THE WORLD
As a young city, Stalowa Wola is open, courageous, 
full of energy and optimism, with no inferiority com-
plex whatsoever. The strength of Stalowa Wola are 
hard-working and well-educated people who have 
chosen that city as their place to work and to live.  
The local government does their best to combine 
the actions focused on a dynamic economic devel-
opment enhancing the quality of life of the residents.
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Jak na młode miasto przystało, Stalowa Wola jest 
otwarta, odważna, pełna energii i optymizmu, wol-
na od kompleksów. Siłą Stalowej Woli są pracowici, 
dobrze wykształceni ludzie, którzy właśnie to miasto 
wybrali jako miejsce pracy i życia. Samorząd dokłada 
wszelkich starań, by działania nastawione na dyna-
miczny rozwój gospodarczy łączyć ze stałym podno-
szeniem jakości życia mieszkańców.

na świat
m i a s t o  o t w a r t e
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Stalowa Wola nocą / Stalowa Wola by night  fot. | R. Bieńkowski
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 FOLLOWING IN THE FOOTSTEPS OF MODERNISM 
Stalowa Wola is one of the best-preserved modernist 
cities with Art Déco architecture. No wonder it is 
known as a gem of that style. One is still amazed 
with façade clinker cladding, e.g., on the director’s 
villa in Wyszyńskiego Street 3  or on the building in 
Narutowicza Street 5 , plasters of various texture, de-
tails made of various kinds of stone or metal, column 
loggias on the front elevation, e.g., in Wyszyńskiego 
Street 4 , and the buildings with no ornaments, for in-
stance in Popiełuszki Street 6 , as well as exceptional 
interiors, with ceramic flooring in staircases perfectly 
matching the amazing balustrades 1  2 .

Stalowa Wola należy do najlepiej zachowanych miast 
modernistycznych z architekturą art déco. Nie bez 
przyczyny określa się je perłą tego stylu. Do dziś za-
chwycają zarówno klinkierowe okładziny elewacji, np. 
na willi dyrektorskiej przy ul. Wyszyńskiego 3  czy na 
budynku przy ul. Narutowicza 5 , tynki o różnej fak-
turze, detale z różnego rodzaju kamienia czy meta-
li, słupowe loggie w elewacji frontowej, np. przy ul. 
Wyszyńskiego 4 , jak i pozbawione ozdób budynki, 
jak przy ul. Popiełuszki 6 , a także wyjątkowe wnętrza,  
w tym ceramiczne posadzki na klatkach schodowych 
komponujące się z niezwykłymi balustradami 1  2 . 
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fot. 3. | A. Tomczyk

fot. 5. | A. Tomczyk

fot. 6. | A. Tomczykfot. 4. | A. Tomczyk

fot. 1. | A. Tomczyk

fot. 2. | A. Tomczyk

modernizmu
śladami

Ul. Skoczyńskiego 
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Zabytkowy, podworski park w Charzewicach to miejsce ma-
gnetyzujące swoją tajemniczością i przyciągające walorami 
przyrodniczymi. To historyczne założenie, niegdyś pełniące 
ważne funkcje użytkowe, powstało z inicjaty wy książęcej ro-
dziny Lubomirskich. Charze wicki park kryje wiele ciekawostek 
botanicznych i dendrolo gicznych. Wciąż atrakcyjnymi ele-
mentami są budzące zachwyt ma gnolie, okazy starodrzewu 
oraz piękna aleja dębowa, ciągnąca się niemal przez całą dłu-
gość parku – warto tu się wybrać o każdej porze roku.

fot. | J. Kawa fot. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Nieistniejący pałac letni, dawna siedziba rodziny Lubomirskich 
The no-longer-existing summer palace, the former seat of the Lubomirski family 

fot. | Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie
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Charzewice
jedno z najstarszych osiedli Stalowej Woli

 ONE OF THE OLDEST HOUSING ESTATES IN STALOWA WOLA

A historic post-manor park in Charzewice is a place which 
enchants with its mystery and which attracts with its nature 
qualities. That historic establishment, once serving important 
utalitarian functions, was triggered by the Lubomirski princely 
family. In the Charzewice park one can find many interesting 
botanical and dendrological facts. Amazing magnolias, old-
-tree stand specimens and a beautiful oak alley, stretching  
almost all the way along the park are still attractive – it is worth 
a visit in any season.
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fot. 4. | A. Tomczyk fot. 7. | J. Kawa

fot. 1. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 

fot. 3. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

fot. 6. | R. Bieńkowski

fot. 8. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 5. | Grafika – W. Nawrocka, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wśród rozwadowskich zabytków zachwyca zamek Lubomir-
skich będący obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego 3 , bu-
dynek dawnego sądu, w którym dziś działa Galeria Malarstwa 
Alfonsa Karpińskiego 1 , XVIII-wieczny klasztor oo. Kapucynów 
z kryptami – miejscem spoczynku rodziny Lubomirskich 2  4 , 
usytuowany nieopodal rynku (zdjęcie archiwalne przedstawia-
jące nieistniejący już ratusz na rozwadowskim rynku) 5  kościół 
farny pw. Matki Bożej Szkaplerznej z witrażami Adama Stalony-
-Dobrzańskiego 6  7 , a także odrestaurowany budynek dawne-
go Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, gdzie swą siedzibę ma 
Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” 8 .

One of the amazing Rozwadów historic sites is the Lubomirski family 
castle, currently the seat of the Regional Museum 3 , a building of the 
former court where, today, there operates the Gallery of the Alfons 
Karpiński Painting 1 , the 18th-century Friars Minor Capuchin monas-
tery with the crypts, as the places of burial of the Lubomirski family 
2  4 , found in a close vicinity of the Market Square (the archival pho-

tograph showing a no-longer-existing town hall in the Rozwadów 
Market Square), 5  the Fara Church of Our Lady of Mount Carmel with 
stained glass windows by Adam Stalony-Dobrzański 6  7 , as well as 
the restored building of the former “Falcon” Polish Gymnastic Society, 
with the seat of the “Falcon” Rozwadów Cultural Centre 8 .
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Rozwadów
zabytkowe osiedle Stalowej Woli

A HISTORIC HOUSING ESTATE OF STALOWA WOLA
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Rozwadów – przed laty samodzielne miasteczko,  
a dziś osiedle Stalowej Woli, ma tradycje kolejarskie 
sięgające końca XIX wieku. Znajdujący się tu węzeł 
kolejowy jeszcze do niedawna był jednym z waż-
niejszych w południowo-wschodniej Polsce. Dziś 
pasażerowie korzystają z nowoczesnego taboru 4 , 
a o czasach świetności rozwadowskiej kolei przy-
pomina zabytkowa lokomotywa usytuowana przy 
budynku dworca kolejowego 1 . Spacerując ulicami 
osiedla, warto zobaczyć rynek 2 , a przede wszystkim 
udać się na pełny rozmaitych skarbów Targ Staroci 3 , 
który zaprasza od kwietnia do grudnia w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca.

A HISTORIC HOUSING ESTATE OF STALOWA WOLA
Rozwadów, once a town and today a housing estate 
of Stalowa Wola, enjoys railway traditions dating back 
to the end of the 19th century. The railway junction 
found here still recently was one of the most impor-
tant ones in south-eastern Poland. Today the pas-
sengers enjoy the state-of-the-art rolling stock 4 , 
and the times of Rozwadów railway prosperity are re-
minded of by a historic locomotive found at the rail-
way station building 1 . Taking a stroll in the streets  
of the housing estate, one must see the Market  
Square 2 , and mostly to visit the full-of-bric-à-bra 
Antiques Fair 3 , April through December, every third 
Sunday of a month.
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fot. 1. | A. Tomczyk

fot. 3. | arch. UM fot. 4. | A. Tomczyk

Rozwadów
zabytkowe osiedle Stalowej Woli

fot. 2. | arch. UM
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Stalowa Wola w okresie świątecznym wygląda bajecz-
nie. Bożonarodzeniowe iluminacje w formie kurtyn 
świetlnych, świetlistych postaci i bombek to charak-
terystyczne cechy miej skiej przestrzeni w tym cza-
sie. Szczególną ciekawość wzbudza piękny zimowy  
zamek tworzący niezwykły nastrój. Ten ma giczny kraj- 
obraz cieszy wszystkich mieszkańców mia sta, szcze-
gólnie tych najmłodszych.

A  M A G I C  O F  C H R I S T M A S 
At Christmas Stalowa Wola looks as if in a fairy tale. 
Christmas illuminations in a form of curtain lights, 
light figures and Christmas bubbles are special for the 
city space at that time. A special interest is triggered 
by a beautiful winter castle creating a special ambi-
ence. That magic landscape makes all the residents of 
the city happy, especially the kids.

fot. | arch. UM

fot. | arch. UM fot. | arch. UM

fot. | arch. UM fot. | arch. UM

świąt
m a g i a
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Murale – niezwykłe wielkoformatowe malowi-
dła ścienne – na stałe zagościły w pejzażu mia-
sta. Ich tematyka odnosi się m.in. do ważnych 
dla miasta postaci, jak np. umieszczone na ele-
wacjach budynków murale upamiętniające: 
św. Jana Pawła II – przy al. Jana Pawła II 48 1 , 
rotmistrza Witolda Pileckiego – przy ul. Żwir-
ki i Wigury 18 2 , Marcelego Siedlanowskiego, 
budowniczego huty i miasta Stalowa Wola – 
przy ulicy Siedlanowskiego 10 4 , Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, twórcy Centralnego Okręgu 
Przemysłowego – przy ul. Chopina 34 5 .
Wyjątkowym dziełem jest mural Aniel, syn 
Kriss de Valnor i Thorgala, przy ul. 1 Sierpnia 3 , 
inspirowany pracami pochodzącego ze Stalo-
wej Woli Grzegorza Rosińskiego – światowej 
sławy twórcy komiksów.

S T R E E T  A R T.  M U R A L S
Murals, amazing large-format wall paintings, 
have become a part of the city landscape for 
good. They refer to, e.g., the figures impor-
tant for the city, e.g., the murals, found on the 
building elevation, commemorating St. John 
Paul II in 48 Jana Pawła II Avenue 1 , Cavalry 
Captain Witold Pilecki in 18 Żwirki i Wigury 
Street 2 , Marceli Siedlanowski, the builder of 
the steelworks and the city of Stalowa Wola 
in 10 Siedlanowskiego Street 4 , Eugeniusz  
Kwiatkowski, the founder of the Central Indus-
trial District – in 34 Chopina Street 5 .
An exceptional piece of art is the mural of Aniel, 
the son of Kriss de Valnor and Thorgal, in 1 Sier- 
pnia Street 3 , inspired by the works of Stalowa- 
-Wola-born Grzegorz Rosiński, a world-famous 
comic book artist.  

murale
s z t u k a  u l i c y

fot. 1. | A. Tomczyk fot. 4. | A. Tomczyk fot. 5. | A. Tomczyk

fot. 3. | R. Bieńkowskifot. 2. | A. Tomczyk
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W stalowowolskiej kulturze dzieje się wiele, cieka-
wie i różnorodnie. Miasto jest gospodarzem licz-
nych wydarzeń kulturalnych, jak np. Festiwalu „Lato  
z Radiem”, „Lato, Muzyka, Zabawa – Wakacyjna Trasa 
Dwójki” czy „Stalowa Wola – Młode Miasto dla Mło-
dych”, podczas których na uczestników czekają fan-
tastyczne koncerty, spotkania z gwiazdami, konkursy  
i inne atrakcje.

CITY OF CULTURE. CONCERTS 
In the Stalowa Wola culture much is going on, all of it is 
interesting and with a variety. The city hosts numerous 
cultural events, e.g., the “Lato z Radiem”, “Lato, Muzyka, 
Zabawa – Wakacyjna Trasa Dwójki”, “Stalowa Wola – 
Młode Miasto dla Młodych” festivals, with fantastic 
concerts, meetings with stars, competitions and other 
attractions.
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fot. | arch. UM fot. | arch. UM

fot. | arch. UM

fot. | arch. UM

koncerty
m i a s t o  k u l t u r y
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koncerty
m i a s t o  k u l t u r y

Wyjątkowym świętem jest uroczystość wręczenia „Ga-
łązki Sosny” – najważniejszej nagrody miasta w dzie-
dzinie kultury. Przyznawana jest ona wyróżniającym 
się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury 
osobom, zespołom i animatorom życia kulturalnego 
miasta ( 1  – sopranistka Milena Lange uhonorowana 
tytułem Ambasadora Stalowej Woli). Gali towarzyszą 
liczne koncerty i występy artystyczne 2  3 .

CITY OF CULTURE. CONCERTS 
An exceptional feast is the celebration when “A Pine 
Twig”, the most important award of the city in the 
field of culture, is awarded to those distinguished in 
creating, popularizing and protecting culture, to the 
persons, the teams and animators of the city’s cultur-
al life 1  (soprano Milena Lange honoured with the 
title of the Ambassador of Stalowa Wola). The gala is 
accompanied with numerous concerts and art per-
formances 2  3 .
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fot. 1. | arch. UM

fot. 2. | arch. UM fot. 3. | arch. UM
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fot. 4. | arch. UM

fot. 1. | arch. UM

fot. 2. | arch. UM

fot. 3. | R. Bieńkowski

fot. 5. | arch. UM fot. 6. | A. Tomczyk

One of the biggest religious concerts, “Stalowa Wola 
Jednego Serca” was an amazing event. During the 
performance held in Stalowa Wola Błonia on the San, 
the most famous Polish authors and performers of re-
ligious music presented themselves 1 – 5 . Every year 
the music lovers can also listen to interesting concerts 
during the regular Long Night of Museums held by 
the Regional Museum 6  or during the Stalowa Wola 
– Rozwadów International Music Festival. 

Niezwykłym wydarzeniem był jeden z największych 
koncertów religijnych – „Stalowa Wola Jednego Serca”. 
Podczas występu na stalowowolskich Błoniach nad 
Sanem zaprezentowali się najsłynniejsi polscy twór-
cy i wy konawcy muzyki sakralnej 1 – 5 . Corocznie 
melomani mają też możliwość wysłuchać ciekawych 
koncertów w trakcie odbywających się cyklicznie Nocy 
Muzeów organizowanych przez Muzeum Regionalne 6  
czy też podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycz-
nego Stalowa Wola – Rozwadów. 
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CIT Y OF CULTURE. CONCERTS 

koncerty
m i a s t o  k u l t u r y
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Liczne koncerty, konkursy, spotkania, wystawy, insce-
nizacje, występy i pokazy, barwne korowody z udzia-
łem historycznych grup rekonstrukcyjnych, aktorów 
w strojach z epoki 6 , dzieci i młodzieży szkolnej 5 , 
Orkie stry Dętej MDK 1  2 , często w towarzystwie 
zespołu mażoretek 3 , oraz wiele innych atrakcji  
o charakterze patriotycznym czeka na mieszkańców 
miasta podczas dorocznego Święta Narodowego 
Trzeciego Maja. Na stalowowolan czekają też mniej 
doniosłe wydarzenia – mogą poczuć powiew minio-
nych epok, np. podziwiając zabytkowe samochody na 
wystawach organizowanych na placu Piłsudskiego 7 , 
a członkinie Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” zapra-
szają nie tylko na koncerty 4 .

C I T Y  E V E N T S
Numerous concerts, competitions, meetings, exhi-
bitions, staging, performances and shows, colourful 
parades of historical re-enactment groups, actors 
wearing the costumes of the epoch 6 , school chil-
dren and youth 5 , the MDK Brass Band 1  2 , often 
accompanied by majorettes 3  and many other pa-
triotic attractions can be enjoyed by the residents of 
the city during the annual 3 May Constitution Day. 
The Stalowa Wola residents are also welcome to join 
more relaxed events; they can feel the ambience of 
the past times, e.g., admiring the antique cars at the 
shows held in the Piłsudskiego Square 7 , and the fe-
male performers of the “Lasowiacy” Song and Dance 
Group welcome not only to concerts 4 .

fot. 4. | arch. UM

fot. 3. | A. Tomczyk

fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 1. | arch. UM

fot. 5. | arch. UM

fot. 6. | A. Tomczyk fot. 7. | R. Bieńkowski

miejskie
i m p r e z y
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Zimowe Warsztaty Muzyczne – koncert finałowy w Miejskim Domu Kultury / Winter Music Workshops, the final concert in the City Cultural Centre fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 
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Rolę centrum edukacji artystycznej dzieci i mło dzieży 
pełnią Miejski Dom Kultury oraz Rozwadowski Dom 
Kultury „Sokół”. Działa w nich wiele amatorskich grup 
artystycz nych, m.in. zespoły taneczne, muzyczne  
i te atralne, chóry, orkiestra dęta. Placówki są organiza-
torem szeregu imprez cyklicznych i oko licznościowych 
odbywających się zarówno w sali widowiskowej,  
jak i w plenerze.

CULTURE AS THE ENERGY OF THE CITY
The role of the centre for art education of the chil-
dren and the youth is played by the City Cultural Cen-
tre and the “Falcon” Rozwadów Cultural Centre with 
many amateur art groups operating there, e.g., dance 
groups, music groups and theatre groups, choirs and 
a brass band. The facilities hold a number of regular 
events and celebrations both in the arena and out-
doors.

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli fot. | Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

kultura
energią miasta
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Samolot odrzutowy TS-11 Iskra B przed Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
The PZL TS-11 Iskra B jet trainer in front of the Museum of the Central Industrial District 

fot. | A. Tomczyk
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Istotną rolę na kulturalnej mapie miasta pełni Mu-
zeum Regionalne 1 , które m.in. gromadzi i prezentu-
je zbiory związane z dziejami regionu i historią Stalo-
wej Woli, udostępnia zwiedzającym pierwszą w kraju 
Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego – jednego  
z czołowych twórców okresu Młodej Polski 5  6 ,  
a także organizuje wystawy czasowe, zwłaszcza z za-
kresu sztuki 4 . Placówka prowadzi też zajęcia eduka-
cyjne i artystyczne 2  3  7 – 9 . Miasto nie zapomina 
także o seniorach. Z myślą o nich przy al. Jana Pawła II 
powstało Centrum Aktywności Seniora – najnowo-
cześniejsze miejsce tego typu w Polsce 10  11 .

CULTURE AS THE ENERGY OF THE CITY
An essential role on the cultural map of the city is en-
joyed by the Regional Museum 1  which, e.g., collects 
and exhibits the collections related to the history of 
the region and the history of Stalowa Wola, it makes 
Poland’s first Gallery of Painting by Alfons Karpiński, 
one of the top Young Poland artists 5  6 , available to 
the visitors, as well as holds temporary exhibitions, es-
pecially the art ones 4 . The facility also provides edu-
cational and art tutorials 2  3  7 - 9 . Neither does the 
city forget the senior citizens. For them, in Jana Pawła II 
Avenue, there has been established the Centre for the 
Senior Activity, the top modern place of this kind in 
Poland 10  11 .

fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 1. | J. Kawa

fot. 4. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

fot. 5. | A. Tomczyk fot. 6. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
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energią miasta

fot. 3. | A. Tomczyk
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fot. 9. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli fot. 11. | Centrum Aktywności Seniora

fot. 10. | Centrum Aktywności Seniorafot. 8. | A. Tomczykfot. 7. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
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kultura energią 
m i a s t a
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plenerowe
wystawy

Uzupełnieniem oferty kulturalnej są cieszące się du-
żym zainteresowaniem liczne wystawy organizowane 
w przestrzeni miejskiej. Na rozwadowskim rynku mia-
ła np. miejsce wystawa „Rozwadów – podróż senty-
mentalna w 330. rocznicę lokacji miasta”, na którą zło-
żyły się archiwalne fotografie dawnego miasteczka, 
dziś osiedla Stalowej Woli 1  2  4  5 . 

Z kolei na placu przed Biblioteką Międzyuczelnianą 
można było zobaczyć archiwalne i współczesne zdję-
cia prezentujące wybrane produkty Zakładów Połu-
dniowych i Huty Stalowa Wola 3 .

O U T D O O R  E X H I B I T I O N S
The cherry on the cake of the cultural offer are numer-
ous, and attracting much interest, exhibitions held in 
the city space. In the Rozwadów Market Square there 
was held, e.g., “Rozwadów – a sentimental journey ex-
hibition commemorating the 330th anniversary of the 
town charter”, with archival photographs of the for-
mer town, today the housing estate of Stalowa Wola 
1  2  4  5 .  

Whereas in the square in front of the Inter-Universi-
ty Library one could see archival and contemporary 
photographs presenting a sample of products of the 
Zakłady Południowe and Huta Stalowa Wola 3 .

fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 1. | A. Tomczyk

fot. 5. | A. Tomczyk

fot. 3. | J. Kawa fot. 4. | W. Nawrocka
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Stalowa Wola to także miasto artystów tworzących 
oryginalną sztukę artystyczną i użytkową. Eksklu-
zywne kreacje powstają w pracowni znanej i cenio-
nej projektantki mody Ewy Zbaraszewskiej 1 , która  
jest też inicjatorką pokazu mody 4Fashion Stalowa 
Wola 2 .

Podczas konkursu „Dekoracje ludo we inspiracją dla 
małych i dużych” zorganizowa nego przez Muzeum 
Regionalne podziwiać można było prace takich ar-
tystów, jak Tomasz Nowak 3  czy Iwona Pityńska 5 ,  
a w atelier Julii Kułacz – ręcznie robioną biżuterię ar-
tystyczną 4 . 

D E S I G N ,  A R T ,  C R A F T
Stalowa Wola is also a city of artists creating unique 
pure and applied art. Sophisticated creations are de-
veloped in the studio of famous and valued fashion 
designer Ewa Zbaraszewska 1 , who is also an initiator 
of 4Fashion Stalowa Wola fashion show 2 .

During the “Dekoracje ludowe inspiracją dla małych  
i dużych” competition held by the Regional Museum, 
one could admire the works of a number of artists, 
e.g., Tomasz Nowak 3  Iwona Pityńska 5 , and in the 
atelier of Julia Kułacz – handmade art jewellery 4 . 

design
sztuka, rzemiosło

fot. 3. | A. Tomczyk fot. 5. | I. Pityńska

fot. 2. | K. Żurawski fot. 4. | J. Kułacz
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fot. 1. | P. Grochowski
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Zbigniew Rojek, twórca i lider dawnego Towarzystwa 
Muzycznego „Pod Papugami” działającego w kawiar-
ni „Pod Papugami” w Klubie „Emka” Spółdzielczego 
Domu Kultury w Stalowej Woli tworzy obecnie nie-
powtarzalne rękodzieło z różnego rodzaju drewna 1 ; 
niespotykana, miedziana biżuteria jest dziełem To-
masza Nowaka 2 , wyjątkowe obrazy maluje artystka 
Iwona Pityńska 3 , z kolei ceramika artystyczna jest 
domeną Agaty Magdziak 4 . 

fot. | Muzeum Regionalne w Stalowej Woli fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 4. | A. Magdziakfot. 3. | I. Pityńska
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fot. 1. | arch. UM

design
sztuka, rzemiosło

D E S I G N ,  A R T ,  C R A F T
Zbigniew Rojek, the founder and leader of the former 
“Pod Papugami” Music Society operating in the “Pod 
Papugami” Café, in the “Emka” Club of the Cooperative’s 
Cultural Centre in Stalowa Wola, now creates unique 
handcrafted items made of various kinds of wood 1 ; 
unique copper jewellery is created by Tomasz Nowak 2 , 
exceptional paintings are created by artist Iwona 
Pityńska 3 , while art ceramics is the domain of Agata 
Magdziak 4 . 
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fot. | A. Tomczyk

fot. | A. Tomczyk

fot. | A. Tomczyk

 GREEN GARDENS OF THE CITY
Stalowa Wola is a city of green areas; full of vegeta-
tion, parks and squares. The biggest and, at the same 
time, the oldest park in the city is the park in Charze-
wice, grown with many old and rare species of trees 
and shrubs. Intersected with roads and well-trodden 
paths, it is a place to relax and to enjoy family strolls. 
Also, the Kazimierz Pilat City Park welcomes to enjoy 
the game zone with a water playground, a rope park 
and plenty of other attractions.

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

Stalowa Wola to miasto zieleni – pełne roślinności, par-
ków i skwerów. Największym i zarazem najstarszym 
parkiem w mieście jest park w Charzewicach, poro-
śnięty wieloma starymi i rzadkimi gatunkami drzew 
i krzewów. Poprzecinany drogami i wydeptanymi 
ścieżkami jest miejscem relaksu i rodzinnych space-
rów. Do odwiedzenia i odpoczynku zachęca też Park 
Miejski im. Kazimierza Pilata, ze strefą zabaw z wod-
nym placem zabaw, parkiem linowym i mnóstwem 
innych atrakcji.

ogrody
z i e l o n e

m i a s t a
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Na spragnionych ruchu czekają pięknie zrewitalizo-
wane Błonia nadsańskie, łączące funkcję rekreacyjną, 
wypoczynkową i sportową. Miłośnicy aktywnego wy-
poczynku mogą skorzystać z szerokiej oferty obiek-
tów treningowych, jak np. plenerowa siłownia, ścieżki 
z wyznaczonymi trasami biegowymi, dwa w pełni wy-
posażone boiska do gry w piłkę. Są tu też doskonałe 
warunki dla pasjonatów turystyki rowerowej. Z myślą 
o amatorach spokojniejszej formy spędzania czasu 
powstała ścieżka edukacyjna, z ramami widokowymi, 
hotelem dla owadów oraz budkami lęgowymi. Swo-
je miejsce na Błoniach znalazły też place zabaw dla 
dzieci. 

 GREEN GARDENS OF THE CITY
Those yearning for some movement can enjoy beau-
tifully-revitalized San Błonia, combining recreational, 
leisure and sports functions. Active leisure lovers can 
benefit from a vast offer of training facilities, e.g., an 
outdoor gym, jogging paths with special trails, two 
fully-equipped football pitches. Here there are also 
excellent conditions for biking tourism enthusiasts. 
With the amateurs of a more relaxed form of leisure 
in mind, there has been created an educational path, 
with viewing frames, an insect hotel and with nesting 
boxes. In Błonia one can also find playgrounds. 

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

fot. | A. Tomczyk

fot. | A. Tomczyk fot. | A. Tomczyk

fot. | A. Tomczyk fot. | A. Tomczyk
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Nadsański pejzaż / San landscape fot. | R. Bieńkowski
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Sport był i jest ważną dziedziną życia Stalowej Woli. 
Zarówno mieszkańcy,  jak i turyści mogą skorzystać 
z infrastruktury sportowej na wysokim poziomie,  
w skład której wchodzą m.in. stadiony, wielofunkcyj-
ne boiska, pływalnie, siłownie plenerowe czy korty 
tenisowe. W mieście działa Podkarpackie Centrum 
Piłki Nożnej – największy ośrodek treningowy w po-
łudniowo-wschodniej Polsce z  boiskami zgodnymi 
z obowiązującymi przepisami UEFA i PZPN. 

A  C I T Y  O F  S P O R T S
Sports have been and still are an important part of 
the life of Stalowa Wola. Both the residents and the 
tourists can enjoy the top sports infrastructure, with, 
e.g., stadiums, multifunctional pitches, swimming 
pools, outdoor gyms and tennis courts. In the city 
there operates the Subcarpathian Football Centre, the 
biggest training centre in south-eastern Poland with 
the pitches which comply with the UEFA and PZPN 
regulations. 

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

fot. | R. Bieńkowski

fot. | R. Bieńkowski

fot. | arch. UM

fot. | R. Bieńkowski

fot. | R. Bieńkowski

sportu
m i a s t o
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fot. | arch. UM

fot. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

fot. | Miejski Klub Tenisowyfot. | arch. UM

fot. | arch. UM

fot. | A. Tomczyk fot. | J. Sobiło

W mieście prowadzi się szereg działań promujących 
aktywny styl życia wśród różnych grup wiekowych 
oraz zachęca się mieszkańców do uprawiania wielu 
dziedzin sportu. 
Park linowy z wiszącymi pomostami, wieżami i labi-
ryntami, place zabaw z bezpieczną infrastrukturą czy 
boiska piłkarskie umożliwiają świetną zabawę, połą-
czoną z wysiłkiem fizycznym. 

In the city there are a number of actions promoting 
an active lifestyle with various age groups and the 
residents are encouraged to practice many sports dis-
ciplines. 
The rope park with little hanging bridges, towers and 
labyrinths, playgrounds with infrastructure and foot-
ball pitches offer a lot of fun together with a physical 
effort. 

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW
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58 59

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

Wodny plac zabaw / Water playground fot. | R. Bieńkowski

sportu
m i a s t o

Wodny plac zabaw zlokalizowany w Parku Miejskim to 
bezsprzecznie największa atrakcja dla najmłodszych. 
Niecka wodna z bogatą infrastrukturą, taką jak: krab, 
kopuła wodna, tęcza, armatki wodne, smok, ośmior-
nica, parasolka, pelikan, żaba, wraz z zamontowanym 
oświetleniem tworzą niepowtarzalny klimat. Dodat-
kowo pięknie zagospodarowany teren wokół niecki, 
z utwardzonymi ścieżkami i placykami, ogródkami 
kwietnymi, zielonym labiryntem, górką wspinaczko-
wą i piknikową, ławkami i zieleńcami, a także siłownią 
plenerową, zachęca do spędzenia czasu w tym pięk-
nym otoczeniu.

A  C I T Y  O F  S P O R T S
The water playground in the City Park is definitely 
the biggest attraction for the kids. A water basin with 
abundant infrastructure, especially a crab, an aqua 
dome, a rainbow, water cannons, a dragon, an octo-
pus, a little umbrella, a pelican, a frog, together with 
the lights, create a unique ambience. On top of that, 
a beautifully managed area around the water basin, 
with paved paths and little places, small flower gar-
dens, a green labyrinth, a climbing and picnic hill, 
benches and greenstones, as well as an outdoor gym, 
encourage one to enjoy their leisure in those beautiful  
surroundings.
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Amatorzy mocnych wrażeń mają do dyspozycji cało-
roczny ok. 400-metrowy tor gokartowy, dający możli-
wość zarówno organizacji profesjonalnych wyścigów, 
jak i jazdy rekreacyjnej. Stalowa Wola, określana  jako 
miasto rowerów, stwarza też warunki dla miłośników 
turystyki rowerowej, którzy korzystając np. z sieci 
miejskich rowerów, mogą wyruszyć na szlak pełną kli-
matycznych miejsc ścieżką edukacyjną „Ciemny Kąt”. 
Ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta 
cieszą się również imprezy biegowe, m.in. organizo-
wane przez Stalowowolski Klub Biegacza.

A  C I T Y  O F  S P O R T S
Thrill-seeking amateurs can enjoy a year-round about 
400-meter-long go-kart track, suitable for both profes-
sional rallies and for recreation. Stalowa Wola, referred 
to as a city of bikes, also creates conditions for bike 
tourism lovers who, using, e.g., a network of city bikes, 
can follow a route of the full-of-ambient-spots “Ciem-
ny Kąt” educational path. A huge popularity with the 
residents of the city is also enjoyed by running events, 
e.g., held by the Stalowa Wola Runner Club.

fot. | arch. UM

fot. | arch. UM fot. | arch. UMfot. | A. Tomczyk

fot. | A. Tomczyk
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fot. 3. | arch. UM

fot. 1. | A. Tomczyk

fot. 2. | arch. UM fot. 5. | arch. UM

fot. 4. | A. Tomczyk

Bieg „Tropem Wilczym” 4  czy inscenizacje histo ryczne 5  
podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, rowerowy Rajd Honoru 2  dla uczczenia boha-
terów Powstania Warszawskiego, wyścig rowerowy „Stalo-
wa Strzała” 3 , bieg uliczny „Stalowa Dycha” 1  – mieszkańcy 
miasta, zarówno dorośli, jak i dzie ci, chętnie i licznie uczest-
niczą we wszystkich tego typu imprezach.

The “Tropem Wilczym” Run 4  or historic reenactments dur-
ing the celebrations of the National Day of the Cursed Sol-
diers, the Bike Rally of Honour 2  to honour the heroes of 
the Warsaw Uprising, the “Stalowa Strzała” bike rally 3 , the 
“Stalowa Dycha” street run 1 ; the residents of the city, both 
adults and children, participate in such events eagerly and 
in big numbers.

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW
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A  C I T Y  O F  S P O R T S
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fot. | R. Bieńkowski
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Rowerowy Rajd Honoru / Bike Rally of Honour 
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Lotnisko w Turbi to gratka dla miłośników wyczy-
nowego sportu szybowcowego. To miejsce wielu 
imprez sportowych – także międzynarodowych – 
związanych z lotnictwem. Działający tu Aeroklub Sta-
lowowolski prowadzi liczne sekcje, m.in. balonową, 
modelarską, samolotową, szybowcową. Na terenie 
lotniska odbywają się również lokalne uroczystości, 
jak np. dożynki czy pikniki okolicznościowe.

A I R P O R T  I N  T U R B I A
The airport in Turbia is a lucky strike for those who 
love professional gliding. It is a venue of many avi-
ation sports events, also the international ones. The 
Stalowa Wola Aeroclub runs many sections, e.g., bal-
looning, model-making, aircraft, glider. On the airport 
premises there are also held local celebrations, e.g., 
harvest festivals or special occasion picnics.

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

fot. | K. Libre, z arch. Aeroklubu Stalowowolskiego fot. | J. Wiedeński, z arch. Aeroklubu Stalowowolskiego

fot. | J. Wiedeński, z arch. Aeroklubu Stalowowolskiego

fot. | J. Wiedeński, z arch. Aeroklubu Stalowowolskiego

w Turbi
lotnisko
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fot. | arch. UMfot. | arch. UM

fot. | arch. UM

fot. | arch. UM

fot. | arch. UM
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F A M I L Y  P I C N I C S

rodzinne
pikniki Mieszkańcy Stalowej Woli uwielbiają dobrą zabawę, 

szczególnie w rodzinnym gronie. Licznie uczestniczą 
w organizowanych w mieście piknikach, podczas któ-
rych jest wiele różnorodnych atrakcji dla wszystkich 
pokoleń. Na najmłodszych czekają m.in. animacje, 
konkursy, gry i zabawy – także z udziałem strażaków, 
dmuchańce, bańki mydlane, stoisko malowania twa-
rzy – słowem, nie ma czasu na nudę. 

The residents of Stalowa Wola love to have fun, 
especially with their families. In big numbers they 
participate in picnics held in the city, with many 
different attractions for all the generations. The 
kids can enjoy, e.g., animations, competitions and 
games, also with firemen taking part, inflatables, 
soap bubbles, a face painting stand – to cut it short, 
no chance to be bored. 
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fot. 1. | arch. UM fot. 2. | arch. UMPark Miejski – piknik rodzinny / City Park. A family picnic 1  2
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Stalowa Wola jest również ośrodkiem kształcenia na 
poziomie wyższym, a zróżnicowana oferta szkół sta-
nowi ogromny potencjał intelektualny i rozwojowy.  
W mieście funkcjonują zarówno uczelnie prywatne, 
jak i uczelnie publiczne – wśród nich Wydział Me-
chaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej, 
będący ważnym ośrodkiem naukowym 1 – 5 , oraz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studenci mają do dys-
pozycji nowoczesną i stale rozwijaną infrastrukturę 
dydaktyczną oraz bogatą bazę naukowo-badawczo-
-rozwojową, dzięki czemu możliwa jest współpraca 
pomiędzy sferą nauki a biznesem.

A  C I T Y  W I T H  P R O S P E C T S
Stalowa Wola is also a higher education centre and  
a varied offer of higher education providers is a huge 
intellectual and development potential. In the city 
there operate both private and public higher educa-
tion providers, especially the Faculty of Mechanical 
Engineering and Technology of the Rzeszów Universi-
ty of Technology, an important scientific centre 1 - 5 , 
and the Catholic University of Lublin. The students 
can enjoy a state-of-the-art teaching infrastructure 
which keeps on developing as well as abundant sci-
entific, R&D facilities making a cooperation between 
science and business possible.

fot. | arch. UM

fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 1. | A. Tomczyk

fot. 3. | A. Tomczyk

fot. 4. | A. Tomczyk fot. 5. | A. Tomczyk
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fot. 1. | A. Tomczyk

fot. 2. | A. Tomczyk

fot. 4. | A. Tomczyk

fot. 3. | arch. UM
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Miasto pięknieje i zmienia swoje oblicze z dnia na 
dzień, stając się miastem przyjaznym zarówno dla 
mieszkańców, inwestorów, jak i turystów. Dzięki licz-
nym inwestycjom w przestrzeń miejską wtapiają się 
nowoczesne budowle, jak np. budynki Filii Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1  2 , oka-
zały gmach Biblioteki Międzyuczelnianej 3  czy zmo-
dernizowany biurowiec HSW 4 . Współczesna Stalowa 
Wola to miasto, w którym można wygodnie mieszkać, 
uczyć się, pracować i korzystnie inwestować.

A  C I T Y  W I T H  P R O S P E C T S
The city is getting more and more beautiful and 
changing its image day by day, becoming resident-, 
investor- and tourist-friendly. Thanks to numerous in-
vestments, the city space incorporates modern struc-
tures, e.g., the buildings of the Affiliate of the John Paul 
II Catholic University of Lublin 1  2 , a grand building 
of the Inter-University Library 3  or the modernized 
HSW office building 4 . Contemporary Stalowa Wola 
is a city where one can live, study and work comforta-
bly and invest lucratively.

biblioteka miejska
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fot. 5. | arch. UM

fot. 1. | R. Bieńkowski

fot. 2. | arch. UM fot. 3. | arch. UM

fot. 4. | arch. UM

fot. 6. | arch. UM fot. 7. | arch. UM

Nadrzędnym celem władz miasta jest stworzenie mieszkańcom 
przyjaznej przestrzeni do życia. W planach jest m.in. rewitaliza-
cja zaniedbanych dotąd terenów i przekształcenie ich w miejsca 
służące rekreacji. Nieopodal skateparku powstanie Park Zim-
nej Wody – z tarasowanym ogrodem róż i urokliwymi stawami  
z pomostami 2  3 , a przestrzeń wokół ul. Okulickiego zmieni się  
w oazę zieleni 4 . Z myślą o młodych ludziach realizuje się budo-
wę nowoczesnych budynków wielorodzinnych przy ul. Orzesz-
kowej 1  5 , a także nowych osiedli: Ogrodowego i Parkowego  
w Charzewicach 7  oraz osiedla Leśna 6 . 

The top objective of the city authorities is creating a friendly 
living space for the residents. The plans cover, e.g., a revitali-
zation of neglected areas and transforming them into recre-
ational places. In a close vicinity of the skate park there will 
emerge the Park of Cold Water, with a terraced rose garden 
and charming ponds and little bridges 2  3 , a space around 
Okulickiego Street will change into a green oasis 4 . With the 
young people in mind, a construction of modern multifamily 
buildings in Orzeszkowej Street 1  5  as well as new housing 
estates, Ogrodowe and Parkowe in Charzewice 7  as well as 
the Leśna housing estate 6  are in progress. 

ODKRYWAMY NA NOWO STALOWĄ WOLĘ WE DISCOVER STALOWA WOLA ANEW

A  C I T Y  W I T H  P R O S P E C T S
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Błonia nadsańskie – ścieżka edukacyjna / San Błonia. An educational path fot. | A. Tomczyk
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