Druga
młodość
UzdrowiskowoRehabilitacyjnego
„Excelsior”.

Szpitala

W dniu 10 lipca b.r. nastąpił odbiór techniczny prac
budowlanych związanych z modernizacją naszego Szpitala
„Excelsior”. Zakończyliśmy tym samym remont obiektu trwający
prawie rok.
Dzięki tej inwestycji, której wartość przekroczyła 3 miliony
złotych, wszystkie pokoje w obiekcie wyposażone są w węzeł
higieniczno-sanitarny, kilkadziesiąt pokoi posiada podwyższony
standard zakwaterowania, a wszystkie pomieszczenia szpitala
dostosowane są do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakim
powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego.
Pokoje wyposażone zostały w nowe meble, instalację przyzywową,
RTV i telefoniczną. Ponadto wykonane zostały instalacje
przeciwpożarowe: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
wykrywania i sygnalizacji pożaru, hydrantową i przeciwpożarowy
wyłącznik prądu. Klatka schodowa wyposażona została w
automatyczny system oddymiania. Na posadzkach w pokojach i na
korytarzach w skrzydle lewym II i III piętra oraz na całym
korytarzu IV piętra ułożone zostały wykładziny zmywalne. Na
II, III i IV piętrze urządzone zostały ogólnodostępne dla
całej kondygnacji pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich. W ostatnim etapie inwestycji
zmodernizowane zostały wszystkie naświetla (5 szt.) w dachu
nad korytarzem IV piętra oraz wykonane zostało wydzielenie
odrębnej strefy pożarowej obejmującej klatkę schodową z windą.

Zapraszamy do Galerii „Pasaż”
w Pijalni Wód Mineralnych
Zapraszamy do Galerii „Pasaż” w Pijalni Wód Mineralnych na
bardzo ciekawą wystawę fotografii Pana Wacława Turka.
Wacław Turek urodził się w 1947 roku w Krośnie – poeta, muzyk,
fotografik. Swoje związki z kulturą rozpoczął od muzyki, kiedy
w wieku 10 lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach. W latach 70tych przez okres 10 lat był gitarzystą basowym w znanym
wówczas big-beatowym zespole młodzieżowym „Jacy-tacy”, w
latach 80 i 90-tych. kontrabasistą w kapeli ludowej „Swaty”.
Był członkiem Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Pierwsze jego indywidualne wystawy fotograficzne to „Egipt” i
„Hiszpania”. Wystawa fotograficzna „Podkarpackie kapliczki”
przewędrowała m.in. przez Australię, Finlandię, Litwę,
Słowację, Ukrainę i Węgry.
Wacław Turek jest prezesem Fotoklubu Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie, v-ce prezesem rzeszowskiego
oddziału Związku Literatów Polskich. Posiada tytuł Artysty
Fotografika Fotoklubu RP, którego jest członkiem, tytuł
honorowego członka Związku Fotografów Słowackich. Odznaczony
został Złotym Medalem Zasłużony dla Fotografii Polskiej.

Nowe pokoje w Sanatorium Pod
Jodłą
W dniach od 11 do 14 kwietnia br. „Uzdrowisko Iwonicz” SA
wspólnie z Urzędem Gminy Iwonicz-Zdrój uczestniczyło w
promocji marki Beskid Niski i Bieszczady w Centrum Handlowym
Blue City w Warszawie. Organizatorem Jarmarku „Bieszczady 4
You” było Centrum Promocji Bieszczad z Sanoka. W jarmarku
uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, a także
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Na
prezentowanych stoiskach zagościły najrozmaitsze wyroby
regionalne, poczynając od kulinarnych, na rękodziele
artystycznym skończywszy. Wśród nich wyróżniały się
produkowane przez nas naturalne kosmetyki „Iwoniczanka”.
Zachęcaliśmy odwiedzających nasze stoisko mieszkańców Warszawy
do przyjazdu do Iwonicza-Zdroju, prezentując im szeroką gamę
naszych usług i rozdając materiały informacyjno-promocyjne.
Patronat medialny imprezy objęło Polskie Radio Rzeszów.
Stoiska odwiedziło setki Warszawiaków i mieszkańców
podwarszawskich miejscowości.

Światowy Dzień Serca.
W dniach od 11 do 14 kwietnia br. „Uzdrowisko Iwonicz” SA
wspólnie z Urzędem Gminy Iwonicz-Zdrój uczestniczyło w
promocji marki Beskid Niski i Bieszczady w Centrum Handlowym
Blue City w Warszawie. Organizatorem Jarmarku „Bieszczady 4
You” było Centrum Promocji Bieszczad z Sanoka. W jarmarku
uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, a także
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Na
prezentowanych stoiskach zagościły najrozmaitsze wyroby
regionalne, poczynając od kulinarnych, na rękodziele
artystycznym skończywszy. Wśród nich wyróżniały się
produkowane przez nas naturalne kosmetyki „Iwoniczanka”.
Zachęcaliśmy odwiedzających nasze stoisko mieszkańców Warszawy
do przyjazdu do Iwonicza-Zdroju, prezentując im szeroką gamę
naszych usług i rozdając materiały informacyjno-promocyjne.
Patronat medialny imprezy objęło Polskie Radio Rzeszów.
Stoiska odwiedziło setki Warszawiaków i mieszkańców

podwarszawskich miejscowości.

XXI Dni Iwonicza
W dniach od 11 do 14 kwietnia br. „Uzdrowisko Iwonicz” SA
wspólnie z Urzędem Gminy Iwonicz-Zdrój uczestniczyło w
promocji marki Beskid Niski i Bieszczady w Centrum Handlowym
Blue City w Warszawie. Organizatorem Jarmarku „Bieszczady 4
You” było Centrum Promocji Bieszczad z Sanoka. W jarmarku
uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, a także
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Na
prezentowanych stoiskach zagościły najrozmaitsze wyroby

regionalne, poczynając od kulinarnych, na rękodziele
artystycznym skończywszy. Wśród nich wyróżniały się
produkowane przez nas naturalne kosmetyki „Iwoniczanka”.
Zachęcaliśmy odwiedzających nasze stoisko mieszkańców Warszawy
do przyjazdu do Iwonicza-Zdroju, prezentując im szeroką gamę
naszych usług i rozdając materiały informacyjno-promocyjne.
Patronat medialny imprezy objęło Polskie Radio Rzeszów.
Stoiska odwiedziło setki Warszawiaków i mieszkańców
podwarszawskich miejscowości.

Nasze kosmetyki
Prezydenckim

w

Pałacu

W dniach od 11 do 14 kwietnia br. „Uzdrowisko Iwonicz” SA
wspólnie z Urzędem Gminy Iwonicz-Zdrój uczestniczyło w
promocji marki Beskid Niski i Bieszczady w Centrum Handlowym
Blue City w Warszawie. Organizatorem Jarmarku „Bieszczady 4
You” było Centrum Promocji Bieszczad z Sanoka. W jarmarku
uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, a także
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Na
prezentowanych stoiskach zagościły najrozmaitsze wyroby
regionalne, poczynając od kulinarnych, na rękodziele
artystycznym skończywszy. Wśród nich wyróżniały się
produkowane przez nas naturalne kosmetyki „Iwoniczanka”.
Zachęcaliśmy odwiedzających nasze stoisko mieszkańców Warszawy
do przyjazdu do Iwonicza-Zdroju, prezentując im szeroką gamę
naszych usług i rozdając materiały informacyjno-promocyjne.
Patronat medialny imprezy objęło Polskie Radio Rzeszów.
Stoiska odwiedziło setki Warszawiaków i mieszkańców
podwarszawskich miejscowości.

Uzdrowisko Iwonicz w Centrum
Handlowym
Blue
City
w
Warszawie
W dniach od 11 do 14 kwietnia br. „Uzdrowisko Iwonicz” SA
wspólnie z Urzędem Gminy Iwonicz-Zdrój uczestniczyło w
promocji marki Beskid Niski i Bieszczady w Centrum Handlowym
Blue City w Warszawie. Organizatorem Jarmarku „Bieszczady 4
You” było Centrum Promocji Bieszczad z Sanoka. W jarmarku
uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, a także
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Na
prezentowanych stoiskach zagościły najrozmaitsze wyroby
regionalne, poczynając od kulinarnych, na rękodziele
artystycznym skończywszy. Wśród nich wyróżniały się
produkowane przez nas naturalne kosmetyki „Iwoniczanka”.
Zachęcaliśmy odwiedzających nasze stoisko mieszkańców Warszawy
do przyjazdu do Iwonicza-Zdroju, prezentując im szeroką gamę
naszych usług i rozdając materiały informacyjno-promocyjne.
Patronat medialny imprezy objęło Polskie Radio Rzeszów.
Stoiska odwiedziło setki Warszawiaków i mieszkańców
podwarszawskich miejscowości.

Dni Iwonicza
W dniach 11- 12 lipca odbyły się Dni Iwonicza. W niedzielę na
Placu Dietla przy wspaniałej pogodzie
licznie przybyła
publiczność mogła podziwiać na scenie różnych artystów.
Gwiazdą Dni Iwonicza była Halina Kunicka. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się nasze promocyjne stoisko, na
którym oprócz prezentacji oferty pobytowo-usługowej oraz
kosmetyków „Iwoniczanka” zorganizowaliśmy ciekawe konkursy z
atrakcyjnymi nagrodami. Poniżej fotorelacja z imprezy.

Nowość – odświeżająca mgiełka
do twarzy i ciała na bazie
wody termalnej.

Jest nam niezmiernie miło zaoferować Państwu nowy produkt
kosmetyczny „Uzdrowiska Iwonicz” SA – Odświeżającą mgiełkę do
twarzy i ciała na bazie wody termalnej z Iwonicza-Zdroju.
Mgiełka ma pojemność 150 ml, jest dostępna w praktycznej,
plastikowej butelce z atomizerem przez co doskonale sprawdzi
się w pracy, w podróży i podczas codziennej pielęgnacji ciała.
Idealnie pasuje do każdej damskiej torebki. Mgiełka odświeża,
przyjemnie chłodzi i pozostawia na skórze delikatny zapach.
Wzbogacona o substancje aktywne, takie jak woda oczarowa, sok
z liści aloesu, d-pantenol i gliceryna, zapewnia długotrwałe
nawilżenie, delikatnie pielęgnuje i łagodzi podrażnienia.
Kup w naszym sklepie

VII Międzynarodowy Plener
Malarski „Uzdrowisko Iwonicz
Zimą”

W dniach 12-18 stycznia, w naszym uzdrowisku, odbył się VII
Międzynarodowy Plener Malarski „Uzdrowisko Iwonicz zimą”. W
plenerze wzięło udział 21 malarzy z Polski i Słowacji:
Aleksandra Ciepielowska Tabisz – Polska, Sanok
Jerzy Figura – Polska, Krosno
Józef Franczak – Polska, Strzyżów
Katarina Grúsová – Słowacja, Svidnik
Anna Hirkova – Słowacja, Prešov
Iwona Jankowska – Kozak – Polska, Bóbrka
Anna Jońska – Maciuch – Polska, Regietów
Maria Kępa – Polska, Sanok
Teresa Komornicka – Polska, Iwonicz
Anna Kosztyła – Polska, Krosno
Norika Kovalčikova – Słowacja, Košice
Esther Ksenzsighová – Słowacja, Prešov
Eva Lorenzova – Słowacja, Košice
Anna Munia – Polska, Krosno
Leszek Niewiadomski – Polska, Lublin
Arkadiusz Paul Novak – Polska, Stargard Szczeciński/Australia
Jozef Onduš – Słowacja, Prešov
Anita Rotter – Pucz – Polska, Polańczyk
Elżbieta Wesołkin – Polska, Sanok

Magdalena Wyżykowska – Figura – Polska, Krosno
Wojciech Zagórski – Polska, Rymanów – Zdrój

Poniżej przedstawiamy część prac powstałych podczas pleneru.
Dit kan de teken zijn suv priapisme por otro lado en moet
onmiddellijk worden behandeld som handlade om blijvende schade
ght voorkomen. levitra 10 mg
So it will be where can i buy viagra really safe to adopt a
glass of homemade wine before with all the meds.
Baldness propecia online no prescription medication , Propecia
(finasteride) may be connected to a unwanted effect of
erectile dysfunction, a problem which can not get away after
remedy has stopped, researchers through George Washington
University or college reported during the Journal with Sexual
Treatments.
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