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... i nowoczesność

Inwestycje
Tarnobrzeg gruntownie zmodernizował większość głów-
nych dróg. Za ponad 12 milionów euro z unijnego Fun-
duszu Spójności kompleksowo poprawiono gospodarkę 
wodno-ściekową. A to nie koniec – ruszyła budowa Tarno-
brzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego współfi -
nansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej.

Szkoła Wyższa
Ponad 2500 stu-
dentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. prof. 
Stanisława Tar-
nowskiego, którzy 
swoją aktywnością 
sprawiają, że Tar-
nobrzeg jest w  peł-
nym tego słowa 
znaczeniu miastem 
akademickim. 

Ulice
Ulice miasta są dziś inne. Tylko w ciągu ostatniego roku 
zmodernizowano ponad 30 km dróg, zbudowano dziesiąt-
ki kilometrów chodników, setki miejsc parkingowych.   

Szkoły
Nowe szkoły, sale gimnastyczne, wyremontowane budynki 
dydaktyczne – od lat oświata jest priorytetem tarnobrze-
skiego samorządu. 

Sport
Mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, wybitny lekkoatle-
ta Alfred Freyer, piłkarz Cezary Kucharski – oni zaczynali 
karierę w Tarnobrzegu. Dziś w ślady wielkich mistrzów 
idą setki młodych tarnobrzeżan. Wśród nich tenisistki sto-
łowe – 18 razy w ciągu ostatnich 19 lat zdobywały tytuł 
drużynowych mistrzyń Polski, dwukrotnie drugie miejsce 
w Pucharze Europy. 

Rekreacja
Nowoczesne obiekty rekreacyjne nad Wisłą – skatepark, 
trialpark, korty tenisowe – to początek tworzenia centrum 
rekreacyjnego. 
Zjeżdżalnia, jacuzzi, hydromasaż, sauna, nowoczesna si-
łownia – wszystko to znajdziecie Państwo w gruntownie 
odnowionym tarnobrzeskim basenie krytym. 

Jezioro Machowskie 
Przez blisko 40 lat w tym miejscu wydobywano polskie 
złoto – siarkę. A już wkrótce będą tu plaże, przystanie 
jachtowe, hotele – słowem  jedno z największych w Polsce 
sztucznych jezior.
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 Tradycja...

Rynek
Ponad 1,3 hektara powierzchni - największy w regionie. 
Przebudowany końcem lat 90. Jest dziś tradycyjnym miej-
scem spotkań tarnobrzeżan, zwłaszcza tych młodych. 
Pieszczotliwie nazywany „placem czerwonym” (z racji 
koloru kostki, którą jest wybrukowany). 

Dominikanie
Dominikanie są z Tarno-
brzeżanami od czterech 
wieków. W barokowym 
klasztorze Matka Boska 
Dzikowska – to Ją od 
wieków proszą o opie-
kę mieszkańcy miasta 
i pielgrzymi. 

Miechocin 
Kolebka miasta. 
Już 700 lat temu 
w Akademii Mie-
chocińskiej przygo-
towano do studiów 
na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

Jarmark dominikański
Końcem XX wieku wskrze-
siliśmy tradycję z wieku 
XVI – jarmarków domi-
nikańskich. Odbywają się 
na rynku w dzień patrona 
tutejszego klasztoru ojców 
Dominikanów. 

Dni Tarnobrzega
W ostatni weekend maja or-
ganizowane są „Dni Tarno-
brzega” – obchody rocznicy 
założenia miasta. Liczne 
atrakcje i koncerty muzycz-
ne gromadzą na błoniach 
nadwiślańskich nawet po 20 
tys. osób. 

Drama teatralna
„Drama Barbórkowa” 
to najlepsze polskie 
teatry i wspaniali ak-
torzy. Niepowtarzal-
na okazja zobaczenia 
najciekawszych pol-
skich spektakli.

WOŚP
Od kilkunastu lat w Tarno-
brzegu gra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, 
którą tarnobrzeżanie hoj-
nie wspierają. Nie brakuje 
atrakcji, koncertów i świet-
nej zabawy w szczytnym 
celu. 

Bluesowo
Unikalny na skalę 
europejską Festiwal 
Satyrblues po raz 
dziesiąty zgromadził 
gwiazdy bluesa i naj-
lepszych polskich sa-
tyryków. 

TARNOBRZEG – miasto przyjazne
   Tarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły, w płd-wsch. Polsce. Kiedyś nazywany stolicą polskiej siarki, dziś to jedno 
z głównych miast Podkarpacia. Specjalna Strefa Ekonomiczna – najmłodsza i najlepiej rozwijająca się czy powstający 
Park Przemysłowo-Technologiczny – to tylko kilka naszych atutów. Prawie 500 ha powierzchni, 40 m głębokości i niezwykle 
czysta woda - Jezioro Machowskie zapewnia doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. Nasze największe bogactwo to 
Tarnobrzeżanie - przyjaźni, otwarci i życzliwi. Dlatego Tarnobrzeg to miasto przyjazne. Przyjazne mieszkańcom, inwesto-
rom i odwiedzającym je gościom.

To atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności go-
spodarczej i inwestowania na terenie Miasta Tarnobrzeg, 
wyróżniający się sprawną infrastrukturą, niskimi koszta-
mi korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjo-
nalnymi usługami pomocniczymi.
Wykwalifikowane kadry, duży majątek poprzemysłowy, 

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Jezioro Machowskie
Prawie 500 hektarów wody, 40 metrów głębokości i dosko-
nałe warunki do żeglarstwa, windsurfingu i innych spor-
tów wodnych - to Jezioro Machowskie powstałe w miejscu 
dawnej kopalni siarki. 
To unikatowe na skalę światową przedsięwzięcie zaczyna 
przynosić efekty. Jezioro gości uczestników dorocznych re-
gat żeglarskich i zawodów windsurfingowych towarzyszą-
cych festiwalowi szantowemu. 
Warto podkreślić, że jezioro ma niezwykle czystą i przej-
rzystą wodę, sprzyjającą zarybianiu – dlatego z pewnością 
stanie się atrakcją także dla płetwonurków i wędkarzy. 
Jezioro Machowskie to wielka szansa dla Tarnobrzega 
i Tarnobrzeżan. Może stać się nie tylko miejscem atrak-
cyjnego i ciekawego wypoczynku dla mieszkańców mia-
sta i okolic ale także centrum turystycznym regionu gdzie 
wolny czas spędzać będą turyści z całej Polski. 

Zamek Tarnowskich w Dzikowie
Zespół parkowo-pałacowy w Dzikowie to jedna z pięk-
niejszych budowli w regionie. Wzniesiona przez rodzinę 
Tarnowskich w XVII wieku. Zamek dzikowski jest aktu-
alnie w trakcie rewaloryzacji ale już dziś można tam po-
dziwiać część zbiorów tarnobrzeskiego muzeum. Remont 
zamku prowadzony jest w znacznej mierze ze środków 
Unii Europejskiej.
W odnowionych piwnicach zamkowych od końca sierp-
nia 2007 r. funkcjonuje już pierwsza część ekspozycji 

stałych, poświęcona archeologii Tarnobrzega, ceramice 
miechocińskiej z XVI – XVIII w oraz dziejom zamku dzi-
kowskiego, na które składa się 9 makiet prezentujących 
zamek na przestrzeni dziejów. 
W piwnicach urządzane są również wystawy czasowe, 
a raz w miesiącu odbywają się Czwartkowe Wieczory 
Zamkowe.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871
Tarnobrzeg od lat inwestuje w modernizację układu ko-
munikacyjnego. Tylko w ciągu miniony 5 lat wybudowa-
no 50 kilometrów nowych dróg, setki miejsc parkingowych 
i ponad 20 kilometrów ścieżek rowerowych. 
Teraz Tarnobrzeg przystępuje do największej inwestycji 
drogowej w swojej historii. Za ponad 50 milionów zło-
tych kompleksowo zmodernizowana zostanie droga wo-
jewódzka nr 871 przebiegająca przez miasto oraz wybu-
dowany zostanie wiadukt nad trasą kolejową Warszawa-
Rzeszów. 
Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miasto otrzyma na 
nią z Unii Europejskiej ponad 30 milionów złotych. 

i dobrze rozwinięta infrastruktura. Miasto otrzyma na 
ten cel 20 mln zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej.
Obszary Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Techno-
logicznego objęte działaniem Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.


