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W Iwoniczu-Zdroju zachowa�o 
siō wiele zabytkowych obiektów, 
które nadajŀ kurortowi niezwy-
k�y klimat. Nie brakuje teƁ no-
wych atrakcji, które sprzyjajŀ 
udanemu odpoczynkowi. Oto-
czone zalesionymi wzgórzami, 
urzeka krajobrazem, a jego walo-
rów klimatycznych nie sposób 
przeceniŃ.  

- Iwonicz-Zdrój to jeden z naj-
piōkniejszych, najbardziej ma-
lowniczych zakŀtków wojewódz-
twa podkarpackiego. Po�oƁony 
na skraju Beskidu Niskiego od-
znacza siō wyjŀtkowymi walo-
rami krajobrazowymi, przyrodni-
czymi i klimatycznymi. Rozleg�e 
masywy leŬne, bōdŀce pozosta�o-
Ŭciŀ dawnej puszczy karpackiej, 
nie tylko wzbogacajŀ pejzaƁ ale 
przede wszystkim decydujŀ 
o specyficznym mikroklimacie, 
posiadajŀcym lecznicze w�aŬci-
woŬci - przekonuje Jacek Rygiel 
wiceburmistrz Iwonicza-Zdroju.   

Zabytkowy charakter ma 
kompleks obiektów zdrojo-
wych w Iwoniczu-Zdroju. To 
obiekty o historycznej warto-
Ŭci. Ale w centrum kurortu sŀ 
teƁ budynki z czasów wspó� 
czesnych.  

Jak choŃby Pijalnia czy Za-
k�ad Przyrodoleczniczy. 

W miasteczku niemal co krok na-
tkniemy siō teƁ na obeliski, po-
mniki i tablice, upamiōtniajŀce 
waƁne osoby i wydarzenia z jego 
historii. 

Wizytówkami Iwonicza-Iwo-
nicza sŀ przede wszystkim za-
bytki w centrum uzdrowiska. 
Dawne wille i pensjonaty (czōŬŃ 
z nich pe�ni nowe funkcje) nawiŀ 
zujŀ stylem do modnego w XIX 
wieku budownictwa uzdrowisko-
wego w Szwajcarii.  

SPACER PO UZDROWISKU 
Kultowy deptak, popularne miej-
sce spacerów, od wiosny do jesieni 
tonie w kwiatach. Nad placem 
w centrum uzdrowiska góruje 
wieƁa Bazaru, jednego z najstar-
szych budynków Iwonicza-
Zdroju.  Kto nie lubi gwaru, moƁe 
spacerowaŃ po Parku Zdrojowym 
lub powōdrowaŃ leŬnymi ŬcieƁ 
kami, np. do ƀród�a Be�kotka, 
przy którym moƁna odpoczŀŃ 
w altanie, odtworzonej na wzór 
oryginalnej budowli, znajdujŀcej 
siō w tym miejscu.

IWONICZ - ZDRÓJ 
RED, EWG 
redakcja@faktyjasielskie.pl
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Iwonicz-Zdrój to uzdrowisko 
o niezwyk�ym uroku. Decyduje 
o tym nie tylko pi�kne po�oċenie 
i klimat. Takċe atrakcyjne, cie-
kawe miejsca i zabytki, które 
warto zobaczy� i odwiedzi�.  Do-
jazd z Jas�a nie powinien nam za-
j�� wi�cej niċ godzin�.

POGODA 
30.07-5.08
PI�TEK
260C

 Warunki biometeo
Niekorzystne

SOBOTA
260C

 Warunki biometeo
obojňtne

NIEDZIELA
270C

 Warunki biometeo
Niekorzystne

PONIEDZIA�EK

240C

 Warunki biometeo
Obojňtne

WTOREK
260C

 Warunki biometeo
Obojňtne

èRODA
260C

 Warunki biometeo
Niekorzystne

CZWARTEK
250C

 Warunki biometeo
Korzystne

Plac Dietla. Dom Zdrojowy. 
 Tu mie¶ci si� restauracja 

 Zdrojowa, kino Wczasowicz 
 i punkt informacji  

turystycznej.
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     NA WOLNYM

Pawilon ¼ród�a Józef i pawilon Nad ¼ród�ami. W tle figura Matki  
Boċej Przedziwnej, miejsce kultu maryjnego

PTTK ZAPRASZA
ROWEREM DO KAMIEÔCA 
Pod has�em „OsobliwoŬci Czarnorzecko-StrzyƁowskiego Parku Kra-

jobrazowego – rezerwat Przŀdki, ruiny zamku Kamieniec” Klub Kul-
turalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury organizuje piŀtŀ juƁ 
w tym sezonie, wyprawō rowerowa. Oko�o 70-kilometrowa trasa pro-
wadziŃ bōdzie z Jas�a przez Hankówkō, Wolicō, Gliniczek, Roztoki, Sŀd-
kowŀ, Brzezówkō, Jedlicze, Potok, Odrzykoş, Podzamcze na zamek 
Kamieniec i z powrotem. Grupō rowerzystów poprowadzŀ profesjo-
nalni przewodnicy PTTK: Tadeusz Wójcik i Andrzej Nitka. 

Rezerwat Przŀdki obejmuje grupō ostaşców skalnych o wysokoŬci 
20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciōƁkowickiego, 
który pod wp�ywem erozji przybra� oryginalne kszta�ty. Kamieniec to 
ruiny gotyckiej warowni obronnej z XIV w., po�oƁonej na wzgórzu o tej 
samej nazwie. Zamek przechodzi� burzliwe dzieje, zmieniajŀc w�aŬci-
cieli. W XIX w. czōŬŃ zrujnowanej  budowli sta�a siō w�asnoŬciŀ hra-
biego Aleksandra Fredry, który tu umieŬci� fabu�ō Zemsty. 

Termin wyjazdu: 7 sierpnia, (sobota) godz. 8.30, koszt: 15 z�, infor-
macja tel.: 514 284 625,  zg�oszenia i wp�aty przyjmuje JDK. 
 (opr. red)

 KURORT O NIEZWYK�YM UROKU. 
IWONICZ-ZDRÓJ 
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Potok Iwonka przep�ywa 
przez centrum uzdrowiska

 
Le¶ne ¶cieċki spacerowe


