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NIEBORÓW – PRZESZŁOŚĆ, STAN OBECNY,
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Streszczenie
Artykuł prezentuje historię pierwszych badań wód leczniczych i powstanie lokalnego uzdrowiska w Nieborowie położonym w gminie Hyżne. Omawia stosowane wówczas terapie balneologiczne z wykorzystaniem wód siarczkowych oraz przeznaczoną temu celowi infrastrukturę. Przedstawione są przyczyny stopniowego upadku uzdrowiska, skutkujące zarzuceniem użytkowania
cennych balneologicznie wód. Zostały przedstawione podejmowane w przeszłości próby restytucji. W artykule przedstawiono znajdujące się na terenie miejscowości zasoby wód wodorowęglowo-chlorkowo-siarczkowo-sodowo-wapniowych, zestawienie źródeł, a także możliwości ich wykorzystania. Zaprezentowano walory przyrodnicze miejscowości leżącej w Hyżnieńsko-Gwoźnickim Obszarze Chronionego Krajobrazu, mogące sprzyjać terapii, a także rekreacji i rozwojowi turystyki.
Dogodny układ komunikacyjny miejscowości jest istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność. W artykule przedstawiono także możliwości rozwoju, omówiono kroki, jakie należałoby
podjąć celem powrotu do użytkowania wód. W opracowaniu uzasadnia się konieczność przeprowadzenia badań, inwentaryzacji i zabezpieczenia zasobów wód leczniczych, a także ich otoczenia.
Słowa kluczowe: Hyżne, Nieborów, uzdrowisko, woda siarczkowa, woda lecznicza, woda mineralna

SULPHUROUS WATER OF LOCAL SPAS NIEBOROW –
PAST, PRESENT STATUS, POTENTIAL FUTURE
Summary
The paper presents the history of the first studies of healing waters and the rise of the local
spas in Nieborowie located in the municipality of Hyżne. It discusses the therapies used balneologic using sulphurous water and infrastructure dedicated to this goal. The causes of decline spas,
resulting in the abandonment of the use of valuable from balneologic point of view water. Have
been presented past attempts to restitution. The article presents available resources of bicarbonate-chloride-sulfide-soda-calcium water, the springs, and the possibility of their use. Presented
natural values in the green Hyżneńsko-Gwoźnickim Landscape Protection Area, which may contribute to therapy, recreation and tourism development. Convenient communication locality is
an important factor in attractiveness. This paper presents the development opportunities for
steps to be taken to return to the use of water. The study justifies the need for research, inventory
and protection of water resources of medicinal as well as their surroundings.
Keywords: Hyżne, Nieborów, spa, sulphurous water, healing water, mineral water
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1. Wprowadzenie
Okres II wojny światowej oraz powojenny system komunistyczny spowodował wiele
strat w różnego rodzaju uzdrowiskach, często dobrze zapowiadające się przedsięwzięcia
stopniowo podupadły lub brak środków nie pozwolił na ich rozwój. W artykule omówiony zostanie przykład takiego uzdrowiska, które zaistniało i rozwinęło się w okresie
międzywojennym. Występujące w Nieborowie wody siarczkowe są od lat znane wśród
mieszkańców i co jakiś czas powracają próby przywrócenia działalności uzdrowiskowej
w miejscowości lub chociaż zachowania jej pozostałości.
W artykule przedstawiono stan obecny, historię, wspomniane zostaną istotne akty
prawne oraz wymienione będą kroki, jakie powinny być podjęte celem przywrócenia
działalności. Wody siarczkowe były i są stosowane powszechnie przeciw reumatyzmowi i innym przypadłościom geriatrycznym. Starzenie się społeczeństwa może zatem
spowodować zwiększone zapotrzebowanie na takie usługi lecznicze.

2. Położenie geograficzne, klimat
Nieborów jest sołectwem miejscowości Hyżne. Miejscowość została założona na
przełomie XVII i XVIII w. na tzw. surowym korzeniu, tj. po wykarczowaniu lasu1. Położony jest 20 km na południe od Rzeszowa, na zachód od drogi wojewódzkiej 878,
na trasie Rzeszów–Dynów. Średnia rzędna terenu miejscowości to ok. 260 m n.p.m.
Według dokumentacji hydrogeologicznej BP „Balneoprojekt” z 1981 r. miejscowość
ma stosunkowo korzystne warunki klimatyczne2. Panuje klimat podgórski, łagodny,
a zarazem krzepiący i hartujący3.
Teren ten jest położony na Pogórzu Dynowskim, na terenie Karpat fliszowych. Nieborów położony jest nad potokiem o tej samej nazwie, wpływającym do rzeki Tatyna,
która jest prawym dopływem rzeki Ryjak. Obszar sołectwa położony na południe od
Tatyny, jest pocięty licznymi potokami i dopływami i należy do tzw. Doliny Strugu,
a także znajduje się na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Względne różnice wysokości w okolicy Nieborowa sięgają 60 m4. Dzięki
temu powstaje urozmaicony malowniczy krajobraz wzniesień i dolin, zalesiony mieszanymi lasami5. Całe otoczenie tworzą lasy, zagajniki, na przemian ze wzniesieniami,
ale także jarami i osuwiskami. Duża ilość polnych dróg, leśnych ścieżek stwarza wiele
możliwości dla osób szukających rekreacji, przy czym jednocześnie istnieje dobra sieć
dróg asfaltowych (fot. 1).
Bogactwo fauny i flory, typowej dla różnych siedlisk, to jest dla starych jedlin i buczyny karpackiej, aż po podmokłe łąki sprawia, że miejsce stwarza możliwości wypoczyn-
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J. Baran, Słownik gwary Nieborowa i okolic, RS DRUK, Rzeszów 2013, s. 15.
A. Sokołowski, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Nieborowa k. Rzeszowa, BP ,,Balneoprojekt”,
Warszawa 1981, s. 11–12.
J. Papierkowski, Profil leczniczy zdrojowisk: Hyżne – Nieborów, Tyczyn – Łany i Szklary – Kwatynia, maszynopis, s. 1.
A. Sokołowski, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych…, op. cit., s. 12.
J. Papierkowski, Profil leczniczy zdrojowisk: Hyżne – Nieborów…, op. cit., s. 1.
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ku dla ludzi spragnionych kontaktu z naturą6. Zaletą jest też bliskość innych terenów
turystycznie atrakcyjnych, jak dolina Sanu, zalew czy wyciąg narciarski w Dylągówce.
Ważnym czynnikiem wpływającym na potencjał Nieborowa jako uzdrowiska jest
obecność wód mineralnych siarczkowo-chlorowo-sodowych oraz borowin w pobliskich
Szklarach-Kwatyni (ryc. 1). Zwłaszcza ewentualna eksploatacja borowin mogłaby być
powiązana z rozwojem działalności uzdrowiskowej Nieborowa.

Fot. 1. Panorama Nieborowa
Źródło: www.nieborow.hyzne.com

6

J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 18–20.

141

Krzysztof Trzyna, Adam Piech
Ryc. 1. Przysiółek Nieborów. Miejsca występowania źródeł zaznaczono strzałkami

Źródło: www.geoportal.gov.pl

3. Historia uzdrowiska w Nieborowie
Okres przedwojenny
Po odzyskaniu niepodległości odkryto i zagospodarowano lecznicze źródła wody
w Nieborowie Małym i Nieborowie Zapadach. Nieborów po wybudowaniu drewnianych
domów wczasowych w okresie międzywojennym stał się lokalnym uzdrowiskiem7. Lepiej
sytuowane osoby, między innymi z Rzeszowa, korzystały z walorów wód siarczkowych.
Zaletą miejscowości było bliskie położenie względem miasta wojewódzkiego, tylko
15 km. Goście mieli do dyspozycji 5 budynków przeznaczonych do lecznictwa balneologicznego, w tym łazienki (10 wanien)8. W uzdrowisku uzyskiwano dobre rezultaty,
lecząc choroby reumatyczne wodami siarczkowymi.

Okres PRL
II wojnę światową przetrwały dwa budynki w Nieborowie Małym:
1.
2.

murowany budynek łazienek (wymagający odbudowy),
drewniany pensjonat z 32 pokojami (około 100 miejsc).

Po wojnie te obiekty wraz z parcelami oraz dwoma obudowanymi źródłami zostały
wykupione od osób prywatnych przez Komitet Odbudowy Zdroju w Hyżnem
Nieborowie, po czym zostały przekazane Gminnej Radzie Narodowej. Trafiły następnie
7
8

Plan rozwoju miejscowości Nieborów, Nieborów 2007, s. 2.
J. Sokołowski, Hydrogeologiczne możliwości restauracji nieczynnych uzdrowisk południowo-wschodniej Polski, [w:]
A. Szczepański, W. Kmiecik, A. Żurek (red.), Współczesne problemy hydrologii, t. XIII, cz. 3, Wydawnictwo AGH,
Kraków 2007, s. 985–994.
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nieodpłatnie do Przedsiębiorstwa „Lnianka” w Głogowie Małopolskim. Podporządkowano je później Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego w Rzeszowie, który
odbudował zniszczony wówczas budynek łazienek celem stworzenia ośrodka wczasowego. W budynku znajdowało się kilkanaście pokojów (dla 45 osób)9. W latach 80. budynek
został wydzierżawiony przez Dom Opieki Społecznej w Rzeszowie10.
Odrestaurowany drewniany pensjonat był wykorzystywany okresowo podczas letnich
kolonii dla około 100–150 dzieci, aż do 1973 r. Po tym okresie był niezagospodarowany11.
Wojnę przetrwał również drewniany, piętrowy budynek łazienek w Nieborowie
Zapadach. Pozostał własnością prywatną, był niewykorzystywany.
Pierwszy raz wody przebadano i zinwentaryzowano w latach 60. pod kierunkiem
prof. dra Juliana Papierkowskiego, konsultanta Centralnego Zarządu Uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia. Miejscowość Hyżne Nieborów znajdowała się na liście miejscowości
potencjalnie uzdrowiskowych, miała stanowić zaplecze uzdrowiskowe dla Rzeszowa.
W 1981 r. Biuro Projektowe przeprowadziło badania hydrogeologiczne, które doprowadziły do zatwierdzenia zasobów eksploatacyjnych i przygotowania dokumentacji,
na zlecenie Zjednoczenia „Uzdrowiska Polskie”. Jeszcze 24 lipca 1974 r. Zarządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wody na terenie Nieborowa były uznane za lecznicze. W późniejszych rozporządzeniach Nieborów już nie figuruje, a plany restauracji
uzdrowiska zostały porzucone12.

Okres III RP
Drewniany pensjonat znajdujący się w Nieborowie Małym po 1973 był niewykorzystywany. Pod koniec XX w. budynek był opuszczony, zdewastowany, zawilgocony
oraz zarośnięty krzewami i drzewami (fot. 2). Teren został uporządkowany ze społecznej
inicjatywy pod koniec 1999 r. Niestety, 8 stycznia 2001 r. budynek spłonął, po czym
pozostałe zgliszcza zostały rozebrane13. Parcela, na której znajdował się pensjonat,
została przekazana w dzierżawę Lokalnemu Centrum Inicjatyw „Propager”.

9
10
11
12
13

A. Sokołowski, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych…, op. cit., s. 10–11.
Plan rozwoju miejscowości Nieborów…, op. cit., s. 2.
Ibidem, s. 2.
J. Sokołowski, Hydrogeologiczne możliwości restauracji…, op. cit., s. 985–994.
J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 17.
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Fot. 2. Drewniany pensjonat w Nieborowie Małym, koniec lat 90.
Źródło: fot. M. Bukała

Budynek dawnych łazienek po upłynięciu okresu dzierżawy przez Dom Pomocy
Społecznej w Rzeszowie został sprzedany prywatnemu inwestorowi i obecnie jest
to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”. Eksploatacja wód nie jest
prowadzona14.
Budynek łazienek znajdujący się na terenie Zapadów popadł w ruinę i zawalił się.
Źródło wody nr 1 w Nieborowie Małym w 2013 r. zostało oczyszczone z zarośli porastających spękaną płytę zbiornika. Planowana jest restauracja obiektu. Znajdujące się
obok niego źródło wody nr 2 miało wymienione przykrywające je deski oraz zostało
oznaczone taśmą.

4. Źródła wody siarczkowej na terenie Nieborowa
Pierwszym badaczem, który zajął się pochodzeniem siarkowodoru był W. Szajnocha w 1896 r. Określił on, iż źródła znajdują się na wychodniach warstw menilitowych,
stwierdził wręcz, że możliwy jest związek pomiędzy H2S w wodzie, a tym najbardziej
bitumicznym utworem w regionie15. Łupki menilitowe przebiegają z kierunku NW na
SW, tworząc północne skrzydło antykliny Mokłuczki. W tej antyklinie występują też
starsze utwory kredy inoceramowej16. Obecnie tylko istniejące źródła na terenie Nieborowa Małego znajdują się na terenie należących do Urzędu Gminy.
W tej chwili przyjmuje się za najbardziej prawdopodobny następujący model powstawania wód zasobnych w siarkowodór:

14
15
16

J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 18–20.
J. Sokołowski, Hydrogeologiczne możliwości restauracji…, op. cit., s. 985–994.
J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 20.

144

Wody siarczkowe lokalnego uzdrowiska Nieborów – przeszłość, stan obecny…

1.
2.
3.
4.

W strefie hipergenicznej siarczki są utleniane do SO42-.
Wody z SO42- infiltrują w głąb skał, gdzie panują warunki redukcyjne.
W warstwie redukcyjnej, w obecności substancji bitumicznych, przy udziale bakterii
typu Microspira, Vibrio desulfuricans, powstaje siarkowodór.
Woda z H2S powraca to strefy wymiany17.

Źródło nr 1 (Nieborów Mały)
Betonowy basen 3,80 na 3,90 m przykryty pokrywą z włazem (fot. 3). Pokrywa
jest popękana. Dnem basenu jest zwężający się szyb wykuty w litej skale. Dno jest
na głębokości 5,20 m pod poziomem terenu. Basen posiada przelew w bocznej ścianie – 1,00 m p.p.t. Woda dopływa poprzez dno. Zasoby eksploatacyjne kategorii „B”,
wydajność 8,0 l/min.
Charakterystyka wody wg analizy z 1.12.1979 r. jest następująca:
0,14% woda HCO3-Cl-Na-Ca, B, H2S
,

,

,

Fot. 3. Źródło nr 1 w Nieborowie Małym
Źródło: fot. A. Piech

17

J. Sokołowski, Hydrogeologiczne możliwości restauracji…, op. cit., s. 985–994.
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Źródło nr 2 (Nieborów Mały)
Prostokątny basen o głębokości 3,90 m. Górna część jest betonowa, dolna wybita
w skale, natomiast góra jest przykryta deskami. Dopływ następuje przez dno. Zasoby
eksploatacyjne kategorii „B”, wydajność 6,0 l/min.
Charakterystyka wody wg analizy z 1.12.1979 r. jest następująca:
0,12% woda HCO3-Cl-Na-Ca, H2S
,

,

Źródło nr 1 (Nieborów Zapady)
Źródło jest obudowane betonowymi kręgami o średnicy 0,96/0,80 m, przykryte jest
betonową płytą z włazem o wymiarach 0,40 na 0,50 m. Dno, gdzie następuje dopływ
wody, znajduje się na głębokości 3,20 m. Przelew o średnicy 40 mm znajduje się na
głębokości 0,92 m. Zasoby eksploatacyjne kategorii „B”, wydajność 4,5 l/min.
Charakterystyka wody wg analizy z 25.03.1980 r. jest następująca:
0,32% woda Cl-HCO3-Na, B, H2S
,

,

,

Źródło nr 2 (Nieborów Zapady)
Źródło jest obudowane betonowym rowem 2,00 na 2,50 m oraz o głębokości 1,60 m.
W latach 80. było przykryte betonową płytą z włazem. Strop szybu był podstemplowany
balami, ściany miały szczeliny, dochodziło do wypływu wody przez nie. Dopływ wody
następował dnem szybu. Zasoby eksploatacyjne kategorii „B”, wydajność 2,5 l/min.
Jego obecny stan nie jest znany.
Charakterystyka wody wg analizy z 20.05.1980 r. jest następująca:
0,14% woda Cl-HCO3-Na-Ca, H2S
,

,

Źródło nr 1 (Nieborów Wielki)
Obudowa z betonowych kręgów średnicy 0,80 m, przykryta deklem. Dno znajduje
się na głębokości 1,5 m. Przelew w postaci wyżłobienia w najwyżej położonym kręgu.
Wydajność poniżej 1 l/min. Obecnie źródło nie istnieje, wskutek obsunięcia zbocza
zostało zasypane.
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Charakterystyka wody wg analizy z 15.09.1980 r. jest następująca:
0,12% woda HCO3-Na, B, H2S
,

,

,

5. Uwarunkowania prawne
Ustawy powiązane z kwestią działalności uzdrowiskowej/zdrojowej istotne z punktu
widzenia samorządu terytorialnego i chcących wykorzystywać wody:
1.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).

2.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

3.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).

4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu
badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru
świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 565).

5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych
wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 85, poz. 466).

6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 452).

Ustawa (pkt 1) obecnie nie ma raczej odniesienia dla terenu gminy Hyżne, gdyż
nie było przypadku nadania statusu uzdrowiska miejscowości, gdzie szersze leczenie
uzdrowiskowe lub eksploatacja surowców leczniczych dopiero miały być prowadzone.
Jednakże, aby zabezpieczyć potencjalny rozwój uzdrowiska, należy dostosować planowanie przestrzenne do wymogów ustawy.
Akty prawa 2), 5), ale też 3) mają znaczenie dla podmiotów chcących eksploatować wodę.
Akt prawa 4) jest niezwykle istotny, gdyż pozyskanie świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości posiadanych zasobów surowca leczniczego potwierdza jego
właściwości, umożliwia w przyszłości utworzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Stanowi ono także czynnik mogący zachęcić inwestorów.
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Akt prawa 3) dotyczy wód uznanych za lecznicze, to jest spełniających wymagania zawarte w wyżej wymienionej ustawie. Według niej, wody lecznicze, w tym wody
Nieborowa, mogą być uznane za kopalinę i jako takie nie podlegają Prawu wodnemu,
tylko Prawu górniczemu, oraz są własnością Skarbu Państwa.

6. Zalecenia
a) Należy opracować plan zagospodarowania przestrzennego mający na celu ochronę
surowców leczniczych oraz krajobrazowych. Obecnie gmina Hyżne posiada studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan powinien
być skonstruowany tak, aby w przyszłości odpowiadał warunkom z ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1399).
b) Należy uzyskać świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wód oraz klimatu. Niezbędne są zatem kompleksowe analizy wód i warunków klimatycznych
wykonane przez laboratoria akredytowane.
c)

Wraz z pozyskaniem świadectw dotyczących wód oraz klimatu można rozpocząć
starania o uzyskanie statusu ochrony uzdrowiskowej.

d) Współdziałanie z sąsiednimi gminami, zwłaszcza z gminą Błażowa, celem ochrony krajobrazu, wód i walorów uzdrowiskowych terenu. Warte rozpatrzenia jest
współdziałanie z większymi organizacjami samorządowymi lub prywatnymi celem
wkomponowania Nieborowa w ich ofertę turystyczną. Można to realizować w ramach Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”.
e) Należy zabezpieczyć istniejące pozostałości obiektów lecznictwa uzdrowiskowego
lub zgromadzić materiały źródłowe pozwalające w przyszłości odbudować te obiekty. W tym przypadku koniecznym może być wyjaśnienie spraw własnościowych.
f)

Niezbędnym zadaniem w zakresie infrastruktury komunalnej jest doprowadzenie
wodociągu oraz skanalizowanie Nieborowa Małego celem ochrony wód oraz spełnienia warunków uzyskania statusu ochrony uzdrowiskowej.

g) Należy zadbać o rozwój infrastruktury drogowej, a także stworzyć miejsca dla rekreacji.
h) Priorytetowym zadaniem samorządu lokalnego musi być stworzenie podstaw
współpracy z inwestorami. Wyżej wymienione działania mogą zapewnić odpowiednie otoczenie gospodarcze upewniające inwestorów co do celowości przedsięwzięcia biznesowego. Oczywistym krokiem jest zachęcenie i znalezienie ich
poprzez promocję.
i)
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Warto nawiązać kontakty z samorządami terenów, na których znajdują się obszary
uzdrowiskowe, celem pozyskania przydatnej wiedzy.

Wody siarczkowe lokalnego uzdrowiska Nieborów – przeszłość, stan obecny…

7. Podsumowanie
Istnieje możliwość przywrócenia działalności uzdrowiskowej na terenie Nieborowa. Aby osiągnąć ten cel, potrzebny jest wysiłek samorządu oraz współpraca z lokalną
społecznością. Efekty działań powinny przede wszystkich zabezpieczyć, określić oraz
wypromować zasoby lecznicze Nieborowa, dalszy rozwój jednakże zależy od znalezienia
inwestorów. W tworzeniu wizji rozwoju lokalnego należy rozważyć możliwość korzystania ze środków unijnych, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego
– Aktualizacja na lata 2013–2020 „Projekt”. Powstanie ośrodka usług turystyczno-uzdrowiskowych może ułatwić realizację celów zawartych w Strategii, gdyż wiąże się
z kilkoma priorytetami:
 1.3 Turystyka – kierunek działania: Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej.
 2.5 Zdrowie publiczne – kierunek działania: Poprawa dostępu do specjalistycznej
opieki medycznej.
 3.4 Funkcje obszarów wiejskich – kierunki działania: Rozwój infrastruktury
technicznej umożliwiający wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Integracja
i aktywizacja społeczności wiejskiej służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych
i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi.
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