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IWONICZ - ZDRÓJ
RED, EWG

redakcja@faktyjasielskie.pl

Iwonicz-Zdrój to uzdrowisko
o niezwyk ym uroku. Decyduje
o tym nie tylko pi kne po o enie
i klimat. Tak e atrakcyjne, ciekawe miejsca i zabytki, które
warto zobaczy i odwiedzi . Dojazd z Jas a nie powinien nam zaj wi cej ni godzin .

SOBOTA

260C

W miasteczku niemal co krok natkniemy si te na obeliski, pomniki i tablice, upami tniaj ce
wa ne osoby i wydarzenia z jego
historii.
Wizytówkami Iwonicza-Iwonicza s przede wszystkim zabytki w centrum uzdrowiska.
Dawne wille i pensjonaty (cz
z nich pe ni nowe funkcje) nawi
zuj stylem do modnego w XIX
X
wieku budownictwa uzdrowisko-wego w Szwajcarii.

W Iwoniczu-Zdroju zachowa o
si wiele zabytkowych obiektów,
które nadaj kurortowi niezwy- SPACER PO UZDROWISKU
k y klimat. Nie brakuje te no- Kultowy deptak, popularne miej-sce spacerów, od wiosny do jesienii
wych atrakcji, które sprzyjaj
udanemu odpoczynkowi. Oto- tonie w kwiatach. Nad placem
m
czone zalesionymi wzgórzami, w centrum uzdrowiska góruje
e
urzeka krajobrazem, a jego walo- wie a Bazaru, jednego z najstar-rów klimatycznych nie sposób szych budynków Iwonicza-Zdroju. Kto nie lubi gwaru, mo e
przeceni .
- Iwonicz-Zdrój to jeden z naj- spacerowa po Parku Zdrojowym
m
pi kniejszych, najbardziej ma- lub pow drowa le nymi cie
lowniczych zak tków wojewódz- kami, np. do ród a Be kotka,,
twa podkarpackiego. Po o ony przy którym mo na odpocz
na skraju Beskidu Niskiego od- w altanie, odtworzonej na wzórr
znacza si wyj tkowymi walo- oryginalnej budowli, znajduj cejj
rami krajobrazowymi, przyrodni- si w tym miejscu.
czymi i klimatycznymi. Rozleg
eg e
masywy le ne, b d ce pozosta
a oci dawnej puszczy karpackiej,
kiiej
ej,
nie tylko wzbogacaj pejza ale
alle
przede wszystkim decyduj
uj
o specyficznym mikroklimacie,
cie
ie,,
posiadaj cym lecznicze w a cicci
wo ci - przekonuje Jacek Rygiel
iel
wiceburmistrz Iwonicza-Zdroju.
ju.
Zabytkowy charakter ma
kompleks obiektów zdrojoowych w Iwoniczu-Zdroju. To
To
obiekty o historycznej wartooci. Ale w centrum kurortu s
te budynki z czasów wspó
czesnych.
Potok Iwonka przep ywa
Jak cho by Pijalnia czy Za-k ad
Przyrodoleczniczy..
przez centrum uzdrowiska
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Plac Dietla. Dom Zdrojowy.
Tu mie ci si restauracja
Zdrojowa, kino Wczasowicz
i punkt informacji
turystycznej.

Pawilon ród a Józef i pawilon Nad ród ami. W tle figura Matki
Bo ej Przedziwnej, miejsce kultu maryjnego
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ROWEREM DO KAMIE CA

Pod has em „Osobliwo ci Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku Krajobrazowego – rezerwat Prz dki, ruiny zamku Kamieniec” Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury organizuje pi t ju
w tym sezonie, wypraw rowerowa. Oko o 70-kilometrowa trasa prowadzi b dzie z Jas a przez Hankówk , Wolic , Gliniczek, Roztoki, S dkow , Brzezówk , Jedlicze, Potok, Odrzyko , Podzamcze na zamek
Kamieniec i z powrotem. Grup rowerzystów poprowadz profesjonalni przewodnicy PTTK: Tadeusz Wójcik i Andrzej Nitka.
Rezerwat Prz dki obejmuje grup osta ców skalnych o wysoko ci
20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ci kowickiego,
który pod wp ywem erozji przybra oryginalne kszta ty. Kamieniec to
ruiny gotyckiej warowni obronnej z XIV w., po o onej na wzgórzu o tej
samej nazwie. Zamek przechodzi burzliwe dzieje, zmieniaj c w a cicieli. W XIX w. cz
zrujnowanej budowli sta a si w asno ci hrabiego Aleksandra Fredry, który tu umie ci fabu Zemsty.
Termin wyjazdu: 7 sierpnia, (sobota) godz. 8.30, koszt: 15 z , informacja tel.: 514 284 625, zg oszenia i wp aty przyjmuje JDK.
(opr. red)

