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I. Wstêp

Autorzy opracowania, zainspirowani przypadaj¹cymi w roku 2006, obchodami odkrycia �róde³ 

Rymanowskich, a tym samym zaistnienia Rymanowa Zdroju, postanowili zebraæ pewne dane historyczne 

oraz informacje dotycz¹ce Ÿróde³ i zdrojów /pijalni/ na terenie Rymanowa Zdroju i s¹siednich miejscowoœci. 

Opis ten, wraz z za³¹czon¹ mapk¹ mia³by stanowiæ tak lekturê jak i przewodnik po Ÿród³ach i zdrojach,

dla kuracjuszy i wczasowiczów, przebywaj¹cych w Rymanowie Zdroju  jak równie¿ dla tych, którzy zechc¹ 

tutaj przybyæ.

Wa¿nym argumentem za takim opracowaniem by³y równie¿ deklaracje Prezesa Stowarzyszenia Przyjació³ 

Rymanowa Zdroju reprezentowanych przez Pana Stefana Stempina oraz Pana Jana Tomkiewicza, o pomocy 

w wydaniu takiego opracowania.

II. Morfolofia i geologia rejonu

Teren Rymanowa Zdroju morfologicznie jest zró¿nicowany, spadki dochodz¹ do 25 –30%, poroœniêty 

drzewami iglastymi i mieszanymi i szpilkowo – liœciastymi o wieku od m³odnika do lat 80–ciu. Obie góry, 

otaczaj¹ce miejscowoœæ siêgaj¹: 570 m npm - Zamczyska i 600 m npm - Mogi³a. Z warstw gleby wystaj¹ 

czêsto kamienie, niekiedy „sypi¹” ³upki, czêsto widaæ i³, a pod³o¿e jest ciê¿kie, o charakterze gliniastym.

Geologicznie rejon Rymanowa Zdroju znajduje siê w po³udniowej czêœci centralnego synklinorium 

karpackiego w obrêbie wyniesienia /antykliny/ Lubatówki – Iwonicza Zdroju – Rymanowa Zdroju – Rudawki 

Rymanowskiej zbudowanego w strefie j¹drowej z warstw eoceñskich, czêsto wystêpuj¹cych na powierzchni

i odznaczaj¹cych siê w morfologii w postaci wzgórz /na terenie Rymanowa Zdroju po obu stronach rzeki 

Tabor, na zboczach gór Mogi³a i Zamczysko. W szczególnoœci antyklina zbudowana jest z stosunkowo 

twardych i odpornych na wietrzenie piaskowców ciê¿kowickich/ na powierzchni I-wszy i II –gi p-c 

ciê¿kowicki /oraz tzw. ³upków pstrych/, a na powierzchni wystêpuj¹ I-wszy i II-gi ³upek pstry. W obrêbie I-go 

³upka pstrego wystêpuj¹ ³awice piaskowca, prawdopodobnie typu cergowskiego.

Antyklina w skrzydle po³udniowym jest wtórnie sfa³dowana, poprzecinana szeregiem uskoków 

poprzecznych /uskok g³ówny wzd³u¿ Taboru/, a pó³nocne jej skrzyd³o jest zredukowane i z³uskowane, 

czêœciowo w formie nasuniêcia , wzd³u¿ którego od pó³nocy wystêpuj¹ na powierzchni typowe fliszowe 

warstwy kroœnieñskie wieku oligoceñskiego. Skrzyd³o po³udniowe antykliny, buduj¹ kolejno warstwy 

globigerynowe i rogowcowe oraz menilitowe nale¿¹ce do eocenu górnego .

�ród³a wód mineralnych po³o¿one s¹ przewa¿nie w dolinach u podnó¿a gór, natomiast ujêcia wodoci¹gowe 

oraz pozosta³e Ÿród³a, zlokalizowane s¹,  na zboczach gór otaczaj¹cych centrum Uzdrowiska tj. Zamczyska

i Mogi³a, na rzêdnych od 400 do prawie 500 m. npm., w terenie leœnym stanowi¹cym w³asnoœæ Nadleœnictwa 

Pañstwowego w Rymanowie, a tak¿e lasów gromadzkich. �ród³a i zbiorniki po³o¿one s¹ w trudno- 
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dostêpnym leœnym, mocno zakrzewionym terenie, pozbawionym nawet dróg i przecinek leœnych, z rzadka 

wystêpuj¹ tam tylko œcie¿ki leœne.

2. Mapa geologiczna Rymanowa Zdroju, odbitka ze szczegó³owej mapy geologicznej Polski Skala 1: 50 000 

Arkusz Rymanów.
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III. �ród³o Julii

Opis Ÿróde³ i zdrojów rymanowskich rozpoczniemy od opisu, znajduj¹cego siê w folderku reklamowym 

Zdrojowiska Rymanów z 1906 roku, autorstwa ówczesnego lekarza zdrojowego Doktora Waigla: „prócz tych 

Ÿróde³ ujêtych i chemicznie zbadanych /oczywiœcie „Tytusa”, „Klaudii” i „Celestyny”/, posiada Rymanów

na ca³ym swym terenie, jeszcze inne liczne Ÿródliska wody mineralnej. Za przyk³ad niech s³u¿y „Ÿród³o Julii”, 

zbadanie chemicznie przez Prof. Pawlewskiego ze Lwowa, opisane w Korczyñskiego Balneografii,  a bêd¹ce 

nie „zdrojem” w w³aœciwym znaczeniu, lecz raczej solank¹ z szybu naftowego Kwileckiego – po³o¿onego w  

bliskiem s¹siedztwie Rymanowa Zdroju”.

Szyb Kwileckiego wg. rozpoznania autorów, to otwór poszukiwawczy ponaftowy z lat 1890 -1895 

po³o¿ony w Rudawce Rymanowskiej. Panowie Kwilecki i Lewicki, za³o¿yli pierwsze w tym rejonie 

przedsiêbiorstwo naftowe.

3. Zdjêcie: wylot solanki wydobywaj¹cej siê rur¹ przelewow¹ odwiert Opiaq 1, nie jest to jednak  

prawdopodobnie Ÿród³o Julii /wykona³ J.Tomkiewicz/.
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IV. �ród³a naturalne „Tytus”, „Klaudia” i „Celestyna”

Wg. obecnego stanu wiedzy, Ÿród³ami naturalnymi okreœla siê samoczynne wyp³ywy wody ze skorupy 

ziemskiej, o w miarê sta³ym sk³adzie chemicznym i wydajnoœci okreœlanej na wysokoœci sta³ego przelewu. 

Ka¿de Ÿród³o mineralne, wg. „Podstaw Balneotechniki” charakteryzuje siê trzema wielkoœciami: 

wydajnoœci¹, wskaŸnikiem  balneologicznym /mineralizacja, zawartoœæ gazów, temperatura / oraz poziomem  

wzniosowym /spiêtrzenie/.

�ród³a „Tytus”, ”Klaudia” i „Celestyna”, maj¹ charakter Ÿróde³ wstêpuj¹cych i produkuj¹ wody

ze stropowej czêœci II –go piaskowca ciê¿kowickiego /eocen/, w bliskiej odleg³oœci od porzecznego uskoku, 

przecinaj¹cego antyklinê Iwonicko – Rymanowsk¹. wzd³u¿ rzeki Tabor. Ujêcia Ÿróde³ TKC wykonane s¹ 

w formie kamiennych studni, o g³êbokoœci oko³o 2 metrów, która zosta³y wykonane prawdopodobnie oko³o 

1878 roku.

1/ Odkrycie Ÿróde³

Odkrycie Ÿróde³ zawdziêczamy w³aœcicielom dóbr rymanowskich hr. Stanislawowi i Annie z Dzia³yñskich 

Potockim. Dwór w Rymanowie, /obecnie siedziba Nadleœnictwa  Rymanów/ wraz z gruntami, nabyli oni

w 1872 roku, a ju¿ w roku 1873 /inne materia³y pisane podaj¹, ¿e 16 sierpnia 1876 roku / hr. Stanis³aw w czasie 

pewnej wycieczki w górê Taboru, mia³ te Ÿród³a odkryæ, jako Ÿródliska, z których wodê chêtnie pija³o byd³o, 

4.Widokówka: Pijalnia wód mineralnych Tytus Klaudia i Celestyna z koñca XIX- tego wieku ze zbioru

St. Nowotarskiego.
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wed³ug opowiadañ zamieszkuj¹cych tê okolicê £emków, zwanych wówczas “Rusinami”. Hr. Stanis³aw

po pog³êbieniu miejsca wyp³ywu, stwierdzi³, ¿e wyp³ywaj¹ca z nich woda ma smak gorzkawo – s³ony. 

Wówczas nasunê³a mu siê myœl, ¿e Ÿród³a te s¹ identyczne z pobliskimi solankami iwonickimi.

Jednak odkrycie Ÿróde³ zawdziêcza siê jego ¿onie hr. Annie Potockiej, która wykorzysta³a pobyt na dworze 

rymanowskim chemika – technologa p.Tytusa S³awika. By³o to 16 sierpnia 1876 roku. To on, dokona³  

pierwszego historycznego i pobie¿nego zreszt¹, rozbioru chemicznego wody. Do poszukiwañ Ÿróde³ 

mineralnych na terenie Rymanowa, przez nowych w³aœcicieli ziemskich, zachêci³ zapewne blask znanego ju¿ 

wtedy od prawie 300 lat, pobliskiego zdroju iwonickiego, znanego z wystêpuj¹cych tam Ÿróde³ solanek takich 

jak Józef, Amelia i Tadeusz.

Szybko przyst¹pili do prac wstêpnych, zmierzaj¹cych do wyodrêbnienia Ÿróde³ /wykonania ujêæ/, poprzez 

zmianê nurtu rzeki i wykonania obwa³owania zabezpieczaj¹cego. Po usuniêciu warstwy ¿wirowiska, ujêto 

Ÿród³a w formie studni /grubych cembryn/ z kamienia ciosanego, ³¹czonego cementem kufsteinskim. Dno 

starannie wybetonowano oraz jak stwierdzono w ró¿nych wykopach, ju¿ po II-giej wojnie œwiatowej, 

wykonano wokó³ ujêæ 30 – 40 cm ekran i³owy. Drug¹ analizê po w/w T. Stawiku wykona³ w roku 1878, 

profesor techniki z Wiednia dr Weselsky. Obie te analizy dotyczy³y jednego, nierozdzielonego Ÿród³a 

5.Plan obudowy Ÿróde³ TKC 1954 rok –z archiwalnych akt UZG Rymanow.
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„Celestyny”, które zosta³o nazwane imieniem matki hr. Anny – hr. Celestyny Dzia³yñskiej. Ze wzglêdu na 

stwierdzenie w ujêciu 12-tu wyp³ywów wody, o ró¿nym sk³adzie, temperaturze i wydajnoœci, delegat komisji 

balneologicznej dr Lutostañski, zaleci³ rozdzieliæ Ÿród³a na trzy studnie, czego odwrotnie dokonano, a zabieg 

ten zosta³ pozytywnie oceniony przez komisjê CK Namiestnictwa dr dr Riegera i Weina. W czasie badañ 

z³o¿owych w roku 1980 w ujêciach stwierdzono 27 indywidualnych wyp³ywów, nastêpnie co najmniej trzy 

przy obudowie zbiornika przep³ywowego, 10 m poni¿ej pijalni. Pozosta³e dwa Ÿród³a, zosta³y nazwane 

imionami „Klaudyji” – matki hr. Stanis³awa o raz „Tytusa”- ojca hr. Anny oraz równoczeœnie Tytusa S³awika.

2/ Dane charakterystyczne

Po wykonaniu obudów ujêæ ,zbadano te¿ ich wydajnoœci, które co raczej wydaje siê nieprawdopodobne, 

okreœlono na 48 tys litrów na godzinê „Celestyna” i po 24 tys litrów na godzinê „Tytus” i „Klaudia”. Wydaje 

siê to chwytem reklamowym, gdy¿ obecne zatwierdzone zasoby geologiczne okreœlone zosta³y na oko³o 900 

6.Widokówka: Pijalnia wód mineralnych: Tytus Klaudia i Celestyna z okresu miêdzywojennego, w g³êbi 

£azienki i Kot³ownia ze zbioru UZG.
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litrów na godzinê, tj. oko³o 100 razy mniej. Dla przyk³adu potok Czarny /Wo³tuszowski/ na wysokoœci 

dawnego tartaku, a obecnego ujêcia wody ma oko³o 0,4 l/sek tj. 10 tys litrów na godzinê przep³ywu 

krajobrazowego /œredniego niskiego/, a Tabor na wysokoœci rozlewni wód ma okreœlona t¹ wartoœæ na 66 

l/sek, tj. 238 tys l/godz.

Woda mineralna, od roku 1881 u¿ywana by³a g³ównie do k¹pieli leczniczych i gromadzona, sp³ywaj¹c 

grawitacyjnie do zbiorników: murowanego i drewnianego, obok solarni /obecnie fizykoterapii/, z przelewami 
3do rzeki Tabor .Ciep³a podgrzewana i gromadzona by³a w 10 kadziach ,o pojemnoœci 289 hl /tj 29 m /, a zimna 

3na zboczu góry Zamczysko, nad £azienkami - 8 kadzi drewnianych, o pojemnoœci 3038 hl /tj 303 m /. 

Wydawano k¹piele mineralne w ogromnej iloœci, bo iloœæ wanien w drewnianych jeszcze ³azienkach, 

7. Powy¿ej zestawienie analiz wód mineralnych Tytusa, Klaudii i Celestyny z lat 1880,1947,1954,1957,1962. 

Tylko mineralizacja Tytusa w roku 1880 jest znacznie wy¿sza od analiz z lat póŸniejszych, a tak¿e i obecnych.

Woda

Rok/ Wsk

Temperat.

pH

CO2

Mineraliz.

2+Na

+K

+Li

2+Ca

2+Mg

2+Fe

-Cl

-Br

-J 

-HCO3

H SiO2 3

Tytus Klaudia Celstyna

1880

8,5

bd

794

9357

3137

52

5

159

24,9

4,9

4318

6,4

12

1606

15,4

1947

bd

bd

752

8410

2799

z Na

nb

149

23

3,1

3716

17,9

3,9

1600

bd

1954

8,8

6,5

748

8168

2693

51

nb

160

22,8

2,7

3643

16,4

3,8

1570

nb

1957

9,6

bd

748

8317

2794

z  Na

nb

161

15,9

3

3757

bd

4,5

1570

bd

1962

bd

bd

792

8352

2792

z Na

nb

166

21,5

3,5

3717

bd

3,7

1602

nb

1880

9,0

bd

728

8393

2650

48,9

4,5

163

24,8

5,7

3723

4,6

6,03

1722

bd

1947

9,1

bd

888

8497

2788

z Na

bd

161

18

3

3720

18

4,7

1698

bd

1954

8,9

6,5

1026

8041

2647

51,9

bd

163

19,2

3

3576

17,6

4

1555

bd

1957

9,7

bd

748

8282

2781

z Na

bd

160

23,7

5,5

3722

bd

4,2

1586

bd

1962

9,2

bd

747

8155

2718

z Na

bd

168

22,7

3,3

3635

bd

4,1

1586

bd

1881

bd

bd

734

8320

2705

61,5

2,26

167

29,1

5,37

3666

5,12

bd

1657

bd

1947

bd

bd

739

8720

2871

47

bd

152

21,5

3,17

2976

17,9

4,14

1683

bd

1954

9,1

bd

641

8413

2785

53,3

bd

165

25,9

3,1

3757

16,8

4,2

1601

bd

1957

9,7

bd

594

8621

2878

47,9

bd

170

27,1

3,8

3864

bd

4,5

1653

bd

1962

9,5

7

649

8438

2785

z Na

bd

167

21

2,7

3795

bd

3,7

1663

bd
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dochodzi³a do 100 szt., a w roku 1947 na obu kondygnacjach, murowanych ju¿ ³azienek by³o 62. Beczek – 
3

kadzi drewnianych, pozosta³o ju¿ tylko cztery o pojemnoœci 140 m . Po uruchomieniu Zak³adu 

Przyrodoleczniczego, pozostawiono tylko 2 kadzie, a w latach 70-tych po ich zu¿yciu technicznym 
3zainstalowano stalowy zbiornik wyrównawczy, na 15 m  wody mineralnej. Zbiornik ten wystarcza³ wówczas 

na 10 wanien do k¹pieli mineralnych, a tym bardziej obecnie, kiedy wanien do k¹pieli mineralnych jest tylko 

4-ry /w Eskulapie/.

W roku 1947 po przejêciu Uzdrowiska przez Pañstwo, ju¿ w marcu rozpoczêto oglêdziny Ÿróde³, których 

dokona³ in¿. Stiksa, a 29 kwietnia ten¿e w obecnoœci in¿. Majkowskiego, przeprowadzi³ badania wydajnoœci 

Ÿróde³, za pomoc¹ motopompy, po¿yczonej ze stra¿y po¿arnej w Iwoniczu Zdroju. Pompowanie tylko

ze Ÿród³a „Celestyny” trwa³o godzinê i 26 minut, po czym pompa nie da³a siê ju¿ uruchomiæ. Wydajnoœæ 

pompy wynosi³a 0,6 l/s, a wydajnoœæ Ÿróde³, na podstawie pewnych uproszczeñ zosta³a okreœlona na 0,1 l/sek 

/co dawa³o 5.645 l/dobê/. Nie zachowa³ siê w aktach Uzdrowiska wykres graficzny pompowañ. Elaborat 

techniczny, sporz¹dzony przez w/w zespó³ in¿ynierów, dowodzi³ równie¿ o zbyt ma³ej wydajnoœci ujêæ, dla 

prowadzenia zabiegów w iloœci zainstalowanych w £azienkach wanien. Pan Leon Stró¿, podaj¹c pojemnoœci 

zbiorników magazynowych i wyrównawczych wody , stwierdzi³ ¿e przed wojn¹ wody do k¹pieli nigdy nie 

brakowa³o. Po tych badaniach ,dokonano w kana³ach, przykanalikach i ruroci¹gach, odprowadzaj¹cych wodê 

8. Zdjêcie: wnêtrze pijalni z lat 60 tych /wyk. R.Kujawski/.
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do zbiorników magazynowych, pewnych modyfikacji i zamurowañ przelewów.

Fakt zmniejszenia wydajnoœci Ÿróde³ jak i wyraŸna erozja rzeki Tabor, przep³ywaj¹cej obok Ÿróde³ oraz 

wystêpowanie ekshalacji dwutlenku wêgla pod filarem mostu, by³ argumentem na przeprowadzenie regulacji 

Taboru w Rymanowie Zdroju. Regulacjê przeprowadzono pod koniec lat 60 tych, a zapewne nie bez zas³ug 

przy realizacji tej inwestycji by³ ówczesny Dyrektor Uzdrowiska, mgr Tadeusz Urbanowicz. W roku 1947 

pobrano wszystkie trzy wody do badañ fizykochemicznych i s¹ to drugie z kolei, zachowane analizy po

dr Radziszewskim. Elaborat techniczny wspomina równie¿ o Ÿródle wody mineralnej 60 m powy¿ej Pijalni, 

w zboczu góry naprzeciw Czarnego Potoku, ale trzeba dodaæ, ¿e teren ten przed regulacj¹ Taboru by³ znacznie 

obni¿ony. Pod koniec lat 50 – tych, badania z³o¿owe na Ÿród³ach przeprowadzi³a Pañstwowa Obs³uga 

Techniczna Uzdrowisk z Warszawy, a zasoby geologiczne, zatwierdzone na podstawie opracowanej 

dokumentacji z³o¿owej ,zosta³y  okreœlone w najwy¿szej kategorii rozpoznania „A” w iloœci odpowiednio: 
3 3 3

„Tytus”– 0,376 m /godz, „Klaudia” – 0,329 m /godz, a „Celestyna” na 0,139 m /godz., co w sumie daje oko³o 
3

20 m /dobê. 

W roku 1985 w/w  BPiUTBU „Balneoprojekt”, a raczej jej Oddzia³ w Szczawnie Zdroju, przeprowadzi³ 

nastêpn¹ rekonstrukcjê Ÿróde³, polegaj¹c¹ na zamkniêciu samych studni ujêciowych /wraz ze zbiornikiem 

okalaj¹cych, nazwanego Ÿród³em „Basenowym”/i skierowanie z nich wody, przelewami na tej samej 

wysokoœci do czterech zbiorników przelewowych ze stali nierdzewnej, a usytuowanych 10 m od pijalni 

9. Pijalnia w okresie miêdzywojennym - widokówka ze zbiorów UZG.
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/na trasie ruroci¹gów i przykanalików/. Dopiero z tych zbiorniczków, woda mineralna pompowana jest

do kuracji pitnej i zdrojów czerpalnych, zlokalizowanych w „Eskulapie”, „Zimowicie” i Sanatorium 

„Stomil”. Badania z³o¿owe , przeprowadzone po tej rekonstrukcji, pozwoli³y na rewizjê zasobów 

geologicznych, które spowodowa³y przesuniêcie czêœci zasobów geologicznych do kat. „B”, a w sumie 

pewne ich zmniejszenie w stosunku do poprzednich. I tak w 1995r. zasoby eksploatacyjne zosta³y 
3 3 3

zatwierdzone w wysokoœci: „Tytus” - 0,236 m / godz., „Klaudia”- 0,312 m / godz. i “ Celestyna “- 0,127 m / 
3

godz , co daje oko³o 16 m / dobê. Na pocieszenie, pozostaje fakt nieuwzglêdnienia w zasobach wszystkich 

ujêæ, tj. wydajnoœci Ÿród³a „Basenowego”,które jak dawniej skierowane jest do zabiegów k¹pielowych. Jego 

wydajnoœæ jest porównywalna do Ÿród³a „Klaudii”, chocia¿ ma mineralizacjê ogóln¹ mniejsz¹ o ok. 10%. 

3/ Pijalnia i zdroje czerpalne

Pierwsza pijalnia, zastêpuj¹ca dawne, prymitywne os³ony nad Ÿród³ami, zosta³a  wybudowana w roku 1886, 

w formie gustownego pawilonu wg. projektu sanockiego architekta, Wincentego Juliana Wdowiszewskiego. 

Stanowi³a ona budynek w formie kwadratu, z czterema równej szerokoœci portykami, o dachach 

dwuspadowych, przecinaj¹cych siê pod k¹tem prostym. W roku 1893 Uzdrowisko nawiedzi³a powódŸ,

a najbardziej ucierpia³y wówczas Ÿród³a mineralne i ich obwa³owania. PowódŸ tê, opisuje hr. Anna w swych 

10. Zdjêcie: bufet do wydawania wód mineralnych w pijalni, wykonany z polerowanych p³yt z marmuru 

s³awniowickiego k/Nysy K³odzkiej - ze zbiorów UZG.
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„Pamiêtnikach”. �ród³a po powodzi trzeba by³o a¿ odkopywaæ.

Obecna pijalnia, jak podaj¹ kartoteki Uzdrowiska, pochodzi z roku 1908, zosta³a przebudowana

z pocz¹tkiem lat 50-tych, przez przedsiêbiorcê z Rymanowa Pana Paw³a Nadziakiewicza, zw³aszcza w 

zakresie kszta³tu dachu, a tak¿e naœwietli w szczycie dachowym. Konstrukcjê drewnian¹ szkieletow¹ œcian, 

wype³niono wówczas tzw. murem pruskim /ceg³¹/. Na Ÿród³ach za³o¿ono wówczas okna przeszklone, 

posadzkê wy³o¿ono p³ytkami z terakoty 5x5 cm, z napisami: Tytus Klaudia i Celestyna – 1876. Do poboru 

wody s³u¿y³a ju¿ nie „kulka” z dzbankiem, a bufet z trzema zbiorniczkami szklanymi, kurkami 

czerpalnymi.Wodê pompowa³y trzy pompki elektryczne, które zasysa³y j¹ wprost ze Ÿróde³. W roku 1973, 

zosta³o do pijalni doprowadzone z pobliskiej kot³owni centralne ogrzewanie. Jednak nie spowodowa³o to 

otwarcia pijalni w okresie zimowym, ze wzglêdu na s³abe zainteresowanie kuracjuszy, czy braku tam¿e 

jakiejkolwiek infrastruktury.

11. Zdjêcie: nowe obudowy Ÿróde³ w Pijalni. Od lewej stoj¹: prof. W³adys³aw Duliñski – AGH Kraków, mgr 

in¿ Anfrzej Uliasz i mgr in¿ Marek Jaworski – Uzdrowisko Rymanów, dr in¿. Mieczys³aw Kucharski 

–Balneoprojekt Warszawa –ze zbiorów UZG.
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W roku 1976 dokonano modyfikacji wnêtrza pijalni, wg. projektu in¿. in¿. Slameny i Jaworskiego, poprzez 

przebudowê bufetu na bar z p³yt ze szlifowanego marmuru s³awniowickiego, a umieszczone pod bufetem, 

/istniej¹cym do dziœ/ pompki pompowa³y wodê mineraln¹ ze Ÿróde³, do szklanych  zbiorniczków.

Wówczas zmodyfikowano przykrycie Ÿróde³, nadbudowuj¹c nad trzema Ÿród³ami niewysoki murek 

kamienny i przykrywaj¹c Ÿród³a dwoma drewnianymi, sto¿kowatymi daszkami, wype³nionym szybami

z pleksi. Przykrycie to wykona³ miejscowy stolarz Franciszek Tesznar. Obecne przykrycie Ÿróde³ nawi¹zuje 

kszta³tem i materia³em do tego rozwi¹zania .

Po rekonstrukcji Ÿróde³, dokonano tak¿e przeróbek w posadzce pijalni, zamurowano w³azy do zbiornika 

okalaj¹cego, a jeden wykonano ze stali nierdzewnej, zamykany hermetycznie, co znacznie zabezpieczy³o 

same Ÿród³a pod wzglêdem sanitarnym. Wykonano równie¿ wg. projektu Z. Rafalskiego ze Szczawna Zdroju 

/Balneoprojekt/, dwie hermetyczne kopu³y, ze stali nierdzewnej z wziernikami szklanymi, obudowane klepk¹ 

drewnian¹. Ca³oœæ rekonstrukcji weryfikowa³ i nadzorowa³ Konsultant Naukowy ds. Geologii i Wiertnictwa  

Prof. W³adys³aw Duliñski, z AGH Kraków.

4/ Ochrona Ÿróde³

Jak pisze dr in¿. Jan Potocki, w podrêczniku „Podstawy Balneotechniki”, jeden z synów ostatniego 

12. Zdjêcie: Ochrona z³ó¿ wód podziemnych - jeden z ostatnich nie zlikwidowanych odwiertów ponaftowych, 

w Rudawce  Rymanowskiej – prawdopodobnie Nafta -1 /Wyk. M. Jaworski/.
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w³aœciciela Uzdrowiska Rymanów, Ÿród³a p³ytkie s¹ bezcennym darem natury, a takimi s¹ Ÿród³a: „Tytus”, 

„Klaudia” i „Celestyna”, dlatego ich ochrona jest niezmiernie wa¿nym zadaniem. Niew¹tpliwie dla ochrony 

naturalnych Ÿróde³ wód mineralnych w Rymanowie Zdroju , ogromne zas³ugi ponieœli jego przodkowie: w/w 

dziadkowie Stanis³aw i Anna Potoccy jak i ojciec Jan Potocki. Chronili Ÿród³a i zak³ady lecznicze przed 

powodziami, po¿arami i wojnami, rozbudowuj¹c je i unowoczeœniaj¹c, wprowadzali coraz nowsze systemy 

lecznicze. Wody mineralne, okreœlane jako izotoniczne szczawy czy kwasowêglowe wody chlorkowo - 

wodorowêglanowo - sodowe, borowe, bromkowe, jodkowe - dziêki ich staraniom, utrzymywa³y w miarê 

sta³y sk³ad fizykochemiczny, ale raczej zmniejszaj¹c¹ siê wydajnoœæ.

Po II wojnie œwiatowej, niew¹tpliwe zas³ugi nie tylko dla �róde³ Rymanowskich, a tak¿e ca³ej Balneologii, 

poniós³ w/w pracuj¹c najpierw jako Geolog na ziemiach odzyskanych w Uzdrowisku Szczawno Zdrój,

a póŸniej na stanowisku G³ównego Geologa Ministerstwa Zdrowia, któremu podlega³y wówczas wszystkie 

licz¹ce siê Pañstwowe Uzdrowiska Polskie. 

W dalszej kolejnoœci nale¿y wymieniæ kolejnych Dyrektorów P.P. Uzdrowiska Rymanów,

mgr  Urbanowicza, lek. W³adys³awa Jurczaka, ale szczególnie zapisa³ siê Konsultant naukowy Uzdrowiska

ds. Geologii Prof. Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Stanis³aw Wdowiarz. By³ on nie tylko 

inicjatorem i mê¿em opatrznoœciowym wszystkich wierceñ za wod¹ mineraln¹, ale tak¿e chroni³ g³ównie 

Ÿród³a. Za jego wstawiennictwem, we wszystkich bliskich Ÿród³om odwiertach, cementowano II-gi 

piaskowiec ciê¿kowicki, bêd¹cy warstw¹ wodonoœn¹ dla Ÿróde³. Z tego powodu zlikwidowano odwiert wody 

leczniczej Rymanów Zdrój 3, po³o¿ony nad obecnym sanatorium „Zimowit”, a nieco wczeœnie identyczny 

otwór Nr 1, który by³ po³o¿ony tu¿ nad obecnym zbiornikiem oleju napêdowego, przy w/w Sanatorium. 

Prawdopodobnie z inicjatywy G³. Geologa MZiOS ,w roku 1963, wydobywanie wód leczniczych zosta³o 

objête przepisami Prawa Górniczego, co spowodowa³o utworzenie tzw. „Obszaru górniczego dla z³o¿a wód 

leczniczych Rymanów”, bêd¹cego swego rodzaju stref¹ ochronn¹.

Ochronie �róde³ wód naturalnych przys³u¿yli siê równie¿ kolejni inspektorzy „Ochrony �róde³” /geolodzy 

uzdrowiskowi/, a to in¿. Zbigniew Wierzbiañski do 1962, in¿. Edward Smoleñ 1962-1970, mgr in¿. Marek 

Jaworski 1970- 1981/autor opracowania/, mgr in¿. Andrzej Uliasz od 1981 /wspó³autor opracowania/. 

Wszyscy ci pracownicy, prowadzili sta³e pomiary i obserwacje na Ÿród³ach zwane „badaniami 

stacjonarnym”.

V. �ród³a wodoci¹gowe

Wszystkie Ÿródlane ujêcia wodoci¹gowe po³o¿one s¹ na zboczach dwóch gór otaczaj¹cych Uzdrowisko

tj. Mogi³y i Zamczyska. Maj¹ charakter Ÿróde³ zstêpuj¹cych, przelewowych, a strefami zasilania s¹ partie 

podszczytowe tych gór .
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1/ �ród³a „nad Gozdaw¹”

Ujêcie „nad Gozdaw¹” – wybudowane w okresie miêdzywojennym ok.1921r., zw³aszcza zbiornik, na 

pó³nocno wschodnim zboczu góry Mogi³a. Ujêcie rozbudowane w roku 1970 tym przez Spó³dzielniê 

Produkcyjn¹ Sko³yszyn. Od lat 80 – tych zbiorniki magazynowe tego ujêcia, s³u¿y³y jako wyrównawcze dla 

osiedla budynków wielorodzinnych w Rymanowie Zdroju, dlatego doprowadzono do nich wodê z ujêæ 

odwiertowych „pod Kamienio³omem”. Na skutek natomiast ingerencji ró¿nych spó³ek wodnych i osób 

prywatnych, w rejonie ulic Kasztanowej i Ogrodowej oraz odchyleñ  od sk³adu bakteriologicznego wiêkszoœæ 

ujêæ od³¹czono, pozostawiaj¹c dwa w rejonie ogrodzenia zbiorników oraz dwa najbli¿sze na zewn¹trz  

zbiorników. Wp³ynê³o to oczywiœcie na zdecydowane zmniejszenie wydajnoœci.
3Aktualne wydajnoœci tego ujêcia rzadko przekraczaj¹ 16 m / dobê, pozosta³o 4-ry Ÿród³a z 22,

3a mineralizacja wody wynosi oko³o 150 mg/ dm .

 2/ �ród³a „nad Teres¹”

Ujêcie „nad Teres¹”- ujêcie zosta³o wybudowane w roku 1936-tym. Od po³owy lat 50- tych, s³u¿y³o do 

butelkowania  wód  mineralnych o nazwie „Celestynka” i dlatego by³o przedmiotem szczególnej troski,

a pomiary wydajnoœci by³y najczêstsze i najbardziej dok³adne. Wiadomo, ¿e wydajnoœæ tych Ÿróde³ /jak
3i pozosta³ych/, waha³a siê w zale¿noœci od intensywnoœci opadów i pory roku w granicach 40 – 100 m /dobê. 

Zapotrzebowanie wody do produkcji zwykle ros³o w okresach suszy i miesi¹cach  wiosenno – letnich . 
3Mineralizacja tego ujêcia by³a stabilna i niska, nie przekracza³a 150 mg/dm .

Ujêcie Ÿródlane „nad Teres¹” po³o¿one jest na po³udniowym zboczu góry Mogi³a  na rzêdnych od 425 m. 

npm. studzienka ujêciowa /Ÿród³o/ Nr 1, do 474 m. npm. najwy¿ej po³o¿ona  studzienka Nr 4. �ród³a nr 1,2,3 

s¹ wymurowane z ceg³y i kamienia na zaprawie cementowej w formie studni o przekroju kwadratowym

i boku oko³o 0,9 m, natomiast studzienka nr 4  zbudowana jest z dwóch krêgów betonowych o œrednicy 100 

cm. Wszystkie studzienki przykryte s¹ pokrywami ¿elbetowymi z w³azami zamykanymi na sztabê i k³ódkê.

Studzienki posiadaj¹ przelewy awaryjne przewa¿nie na wysokoœci terenu, a w pokrywach  zamontowane s¹ 

rurki odpowietrzaj¹ce. Dop³yw do studzienek nastêpuje przewa¿nie systemem drena¿owym /najbardziej 

rozbudowanym w Ÿródle nr 4/, rzadziej z dna. �ród³o to ze wzglêdu na znaczn¹ zawartoœæ jonu ¿elazawego 

jest wy³¹czone. Z ujêæ woda sp³ywa grawitacyjnie, ruroci¹giem j 50 mm do dwóch zbiorników murowanych 
3z ceg³y, dno i œciany wypalane cementem na g³adko, stropy ¿elbetowe, pojemnoœæ robocza zbiorników 76 m .

3/ �ród³a „nad Zielonym Domkiem”
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Ujêcie „nad Zielonym Domkiem” – wybudowano w roku 1951, na pó³nocno-zachodnim zboczu Góry 

Zamczysko. Zbiornik wyrównawczy, magazynuj¹cy wodê sp³ywaj¹c¹ grawitacyjnie ze Ÿróde³ tego ujêcia, 

s³u¿y równie¿ jako wyrównawczy dla ujêcia wody powierzchniowej „Czarny Potok”. Oba te ujêcia ³¹cznie 

zasilaj¹ obiekty po³o¿one w pó³nocnej czêœci uzdrowiska, na prawym brzegu Taboru, poczynaj¹c od Szpitala 

Eskulap, a koñcz¹c na Oœrodku PCK.

Ujêcie „nad Zielonym Domkiem”- ujmuje wodê przy pomocy 6 –ciu czynnych ujêæ /Ÿróde³/, pozosta³e 

studzienki to nr 1- Ÿród³o ¿elaziste /wy³¹czone z wodoci¹gu gospodarczego/, a Ÿród³o „S” to Ÿróde³ko 

siarczkowe. Zbiorniki tego ujêcia murowane z ceg³y i wypalane na g³adko ze stropami ¿elbetowymi,
3

o pojemnoœci 48 m  po³o¿one s¹ na rzêdnej 387 m.npm., najni¿ej po³o¿one Ÿród³o nr 2 na rzêdnej 401m npm., 

a najwy¿ej po³o¿one Ÿród³o nr 7, na rzêdnej 431 m. npm. Woda do odbiorów prowadzona jest ruroci¹gami 

¿eliwnymi j 80 mm i PCV j 110 mm w kierunku po³udniowym oraz j 90 mm PCV w kierunku pó³nocnym.

�ród³a ujête s¹ w formie studni z krêgów betonowych o œrednicy od 60 do 80 cm. PóŸniej nadbudowano 

studzienki do góry równie¿ z krêgów betonowych o przewa¿nie wiêkszej œrednicy i nakryto je p³ytami 

¿elbetowymi z w³azami metalowymi, z daszkami odpowietrzaj¹cymi. �ród³a zasilane s¹ przewa¿nie 

systemami drena¿owymi, posiadaj¹ te¿ przelewy nad powierzchni¹ terenu .

4/ �ród³a „nad Leliw¹”

Ujêcie „nad Leliw¹” - zosta³o wybudowane w roku 1954-tym. Zasila w wodê gospodarcz¹, sanatoria 

po³o¿one w czêœci  po³udniowo- wschodniej Uzdrowiska, u wlotu do doliny Wo³tuszowskiej. Czêœæ 

zbiorników wyrównawczych wody magazynuj¹cych zapas wody z tego ujêcia, by³a wybudowana dla potrzeb 

powierzchniowego ujêcia wody gospodarczej „Czarny Potok”. �ród³a posiadaj¹ zmienn¹ wydajnoœæ
3 3

w granicach 40 -100 m /dobê oraz sta³¹, nisk¹ mineralizacjê do 150 mg/dm .

Ujêcie Ÿródlane „nad Leliw¹” – górne po³o¿one jest jest na po³udniowym stoku góry Zamczysko,

na rzêdnych od 435 do 446 m. npm. Sk³ada siê z 7-miu Ÿróde³, ujêtych w postaci studzienek z niewielkich 

krêgów betonowych, o œrednicy 60 cm z systemami drena¿owymi, a studzienka nr 5 wiêksza, po³o¿ona

na rzêdnej 427 m. npm., jest studzienk¹ zbiorcz¹. �ród³a nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 maj¹ w  spodzie krêgi betonowe

o wysokoœci oko³o 60 cm, a na poziomie gruntu nadbudówki z ceg³y o przekroju kwadratowym o boku oko³o 

1 metra i wysokoœci oko³o 60 - 80 cm . Od góry studzienki zamkniête s¹ p³ytami ¿elbetowymi , z w³azami 

¿eliwnymi typu lekkiego i wyposa¿onymi w zamkniêcia na sztabê i k³ódkê oraz wyposa¿onymi w metalowe 

rurki odpowietrzaj¹ce. Ka¿de Ÿród³o ma w³asne ogrodzenie z siatki metalowej.

Zbiorniki odbieraj¹ce wodê z tych ujêæ po³o¿one s¹ na rzêdnych 425,3 m. npm /dno/ - zbiornik ¿elbetowy 
3okr¹g³y /pojemnoœæ robocza 40 m / i stary zbiornik z ceg³y, tynkowany i wypalany w  œrodku ze stropem 

3¿elbetowym o pojemnoœci roboczej oko³o 40 m  .
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5/ Ujêcie „nad Kot³owni¹”

Ujêcie wydzielone z sieci wodoci¹gowej uzdrowiska, s³u¿y tyko do zabiegów hydroterapii tzw. „biczy 

szkockich”. 

VI. �ród³a w centrum Zdroju

1/ �ród³o „Marysieñka”

Historia ujêcia tego Ÿród³a siêga lat przedwojennych, kiedy zosta³o nazwane prawdopodobnie imieniem 

któregoœ z licznych dzieci w³aœcicieli Rymanowa Zdroju. Jednak ok. 25 lat temu opowiedzia³ mi w tajemnicy 

inn¹ historiê Pan K. Bolanowski – w³aœciciel Wilii „S³oneczna”. Poniewa¿ Ÿród³o po³o¿one jest pod zboczem 

obok Zielonego Domku, przed wojn¹ drewnianego, zamieszka³ego przez liczn¹ rodzinê hr Potockich – nazwa 

Ÿród³a mia³aby pochodziæ od imienia narzeczonej jednego z nich.

�ród³o pocz¹tkowo ujête by³o w postaci studni betonowej, chyba z krêgów, poniewa¿ woda by³a smaczna, 

wiêc bufetowa  pobiera³a j¹ do gotowania herbaty w kawiarni Kuracjusza, w Zielonym Domku.

Pierwsz¹ przebudowê ujêcia dokona³a na zlecenie PPU, Firma pana B.Kapiszewskiego z Domaradza,

13. Zdjêcie: Zdroje czerpalne Jan, Ignacy i Marysieñka /wyk. Jerzy Kuczwar/.
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w roku 1983, rozdzielaj¹c Ÿród³a na dwie Marysieñki „praw¹” i „lew¹”, a to z powodu bardzo zmiennej 

wydajnoœci, przy ma³ej mineralizacji. Dlatego w roku 1994 dokonano drugiej, bardziej powa¿nej ju¿ 

rekonstrukcji Ÿród³a .Ods³oniêto warstwy piaskowcowe zbocza i okaza³o siê, ¿e w dnie bij¹ dwa Ÿród³a,

a trzecie sp³ywa rumoszem skalnym z góry. Roboty prowadzi³a firma PTB „Huta” z Odrzechowej, która

w czasie prac, a pada³y wówczas deszcze, musia³a stemplowaæ zbocze góry. Wyodrêbniono i ujêto wówczas 

dwa Ÿród³a mineralnego „Ignacego” oraz niskozmineralizowan¹ „„Marysieñkê”. Zastosowano zasady 

balneotechniki z i³owaniem i piêtrzeniem wody. Jednak wy¿ej woda nie da³a siê spiêtrzyæ, dlatego posadzkê 

przy Ÿród³ach musiano obni¿yæ o jeden stopieñ. Marysieñka ma wydajnoœci zmienne od 0,5 - 5 l/min,

a charakter wody okreœlono jako niskozmineralizowan¹ – wapniowo - wodorowêglanow¹ o mineralizacji 

oko³o 220 mg. w litrze. Nale¿y zaznaczyæ równie¿, ¿e wodê sp³ywaj¹c¹ z góry /prawdopodobnie ze Ÿród³a

Nr 5 ujêcia „nad Zielonym Domkiem”/ zdrenowano i skierowano do kanalizacji burzowej. 

Wg. badañ wody Laboratorium Balneoprojektu Szczawno Zdrój woda zawiera mg/litr:

- 2+Aniony :  Cl          -        16                    Kationy :         Ca       -      33
 - 2+                HCO    -        94                                            Mg     -        53

- 2+                SO       -       23                                             Fe       -      0,34 

 - +                J            -       n.s.                                           Na       -       14
- +                Br         -        n.s.                                           K         -        3

 pH = 7,4, Twardoœæ  = 5,4° N, CO  = n.s, Kwas metaborowy HBO  = 22 2

2/ �ród³o „Ignacy”

�ród³o mineralne „Ignacy”, nazwane imieniem hr. dr Ignacego Potockiego, wyodrêbniono w czasie 

prowadzonej rekonstrukcji Ÿród³a Marysieñka i wyprowadzono jako zdrój czerpalny, na zewn¹trz muru 

oporowego tak samo jak i Marysieñkê. �ród³o to ma w miarê sta³¹ wydajnoœæ 0,5 – 1,0 litra/min. 

Mineralizacja i sk³ad fizykochemiczny tej wody to po³owa „Tytusa”, jest ona równie¿ nieco nagazowana 

dwutlenkiem wêgla. 

Wed³ug ostatniej analizy z roku 1998, jest to woda mineralna  0,41 %  chlorkowo- wodorowêglanowo - 

sodowa, borowa, z zawartoœci¹ oko³o 500 mg CO  .2

Wyniki badania wody Laboratorium Balneoprojektu Szczawno Zdrój , woda zawiera mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -       939                   Kationy :           Ca      -       24

 - 2+
                HCO    -     1773                                            Mg     -      173

- 2+
                SO        -           1                                            Fe      -      0,44
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- +
                J            -        0,5                                           Na        -   1200

- +
                Br         -        3,3                                           K         -       15

 pH = 7,9, Twardoœæ = 7,3° N, Kwas  metaborowy HBO  = 942

3/ �ród³o ¿elaziste „Stanis³aw”

Jest to jedno ze Ÿróde³ek, które ju¿ w latach szeœædziesi¹tych, wy³¹czono z ujêcia wody gospodarczej „Nad 

Zielonym Domkiem”, ze wzglêdu brudzenie wody wytr¹caj¹cym siê br¹zowo-czerwonym osadem 

zwi¹zków ¿elaza. Próby jego w³¹czania do sieci w okresach suszy, powodowa³y równie¿ przekraczanie 

3+
normatywnej zawartoœci dopuszczalnej jonu Fe . W rok po ostatniej rekonstrukcji Marysieñki PPU 

zafundowa³o obudowê zdroju czerpalnego, poni¿ej pawilonu „Poziomek”, przy drodze dojazdowej

do „Eskulapa”. Kamienn¹ obudowê wykona³a Firma PTB „Huta” i ruroci¹g grawitacyjny oko³o 300 m. j 25 

PE , wykona³a Firma PTB „Huta” z Odrzechowej.

Zgodnie z badaniami woda ma charakter niskozmineralizowanej /wodorowêglanowo - wapniowa/,
3 3o mineralizacji oko³o 0,200 g/dm  i zawiera 5-7 mg/dm  jonu ¿elazowego, co nie kwalifikuje jej do 

leczniczych wód mineralnych, farmakodynamicznie czynnych. Wg. badañ Laboratorium Balneoprojektu 

14. Zdjêcie: Zdrój czerpalny Ÿród³a ¿elazistego, urz¹dzony przy ulicy Parkowej poni¿ej Pawilonu Poziomek - 

obecnie  Przychodnia Zdrowia - ze zbiorów Zak³adu Górniczego.
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Szczawno Zdrój, woda zawiera mg/litr:

- 2+Aniony :  Cl          -          7                    Kationy :         Ca       -       39
- 2+                HCO     -       123                                          Mg      -         43

- 2+                SO        -        15                                            Fe        -      3,04

- +                J            -        n.s.                                           Na       -         2
- +                Br         -        n.s.                                           K         -         2

 pH = 6,9, Twardoœæ  = 6,4 ° N, - bardzo  miêkka, CO  = n.s., Kwas  metaborowy  HBO  < 0,52 2

4/ �ród³o siarczkowe „Jan”

To Ÿróde³ko, zosta³o zlokalizowane przez geologów kartuj¹cych rejon Rymanowa Zdroju i figuruje

na mapach geologicznych. �róde³ko to, a w³aœciwie wysiêk wodny by³ ujêty przy pomocy odcinka rury 

kamionkowej, zawartoœæ badanego wtedy przez Laboratorium Balneochemiczne OTU ze Szczawna Zdroju, 

wykazywa³o nawet 1,6 mg H S.2

15. Zdjêcie: zdrój czerpalny Ÿród³a siarczkowego “Jan”, we wspólnej obudowie z Marysieñk¹ i Ignacym 

w okresie zimowym ze zbiorów UZG.
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Jednak po rekonstrukcji i w³¹czeniu Ÿróde³ka do obudowy Marysieñki /trzeci zdrój czerpalny od prawej/ 

ruroci¹giem PE j 20 mm, straci³o znacznie na sk³adzie mineralnym, a zw³aszcza zawartoœci siarkowodoru 

/zapach zgni³ych jaj/. 

Woda na podstawie analizy fizykochemicznej Laboratorium AGH Kraków, okreœlana jest jako mineralna 
3

oko³o 1700 mg/dm  wodorowêglanowo - chlorkowo - sodowa, wapniowa, borowa, siarczkowa. 

Wydajnoœæ tego Ÿróde³ka rzadko przekracza 3 litr/min. Wg. badañ wody Laboratorium Balneoprojektu 

Szczawno Zdrój woda zawiera mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -       395                    Kationy :         Ca      -     133

- 2+
                HCO     -       752                                            Mg    -       273

- 2+
                SO        -           4                                            Fe      -      0,44

- +
                J            -        0,4                                            Na       -     330

- +
                Br         -        1,4                                            K         -        8

pH = 7,0, Twardoœæ = 24,8° N, CO  = n.s . N.S.= 1,4 , Kwas metaborowy HBO  = 262 2

VII. �ród³a i zdroje Uzdrowiskowe i Nadleœnictwa

1/ �ród³o „Anna”

�ród³o to, po³o¿one w zakolu i na prawym brzegu Czarnego Potoku, oko³o 150 m w g³¹b doliny 

16. Zdjêcie: Zdrój czerpalny wody s³abo-zmineralizowanej “Anna” – nad Czarnym Potokiem obok Pawilonu 

Anna /fot. J. Kuczwar/.
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wo³tuszowskiej, zaraz za tzw. „hrabiowskim ogrodem”. Do dzisiaj, s¹ tutaj jeszcze dwie jab³onie. �ród³o 

zosta³o zlokalizowane w roku 1998 – póŸniej wyodrêbnione z kilku wyp³ywów i ujête przez pracowników 

„Ochrony �róde³”, a obudowê z kamienia wykonali pracownicy z Zimowitu. �ród³o ma charakter 

wstêpuj¹cego i wyp³ywa na granicy ³upków menilitowych i ³awic piaskowcowych, stosunkowo stromo 

po³o¿onych.

Wyniki badania wody Laboratorium Wydzia³u Wiertnictwa  Nafty i Gazu AGH Kraków w mg/l:

- 2+
 Aniony :  Cl          -         7                    Kationy :        Ca      -      108

- 2+
                HCO     -      366                                          Mg     -       123

- 2+
                SO        -        44                                          Fe      -         œl4

- +                F           -       0,1                                          Na       -         8
- +                Br         -      m. s.                                         K        -          2

pH = 7,2 , Twardoœæ = 17,3 ° N, CO  = n.s., Kwas metaborowy HBO  = 0,32 2

Zgodnie z pomiarami prowadzonymi okresowo, ujêcie to ma wydajnoœæ od 8 - 10  l/min, woda zgodnie

z analiz¹ AGH Kraków ma mineralizacjê oko³o 550 mg okreœlon¹ jako œrednio - zmineralizowan¹ 

wodorowêglanowo - siarczanowo - wapniow¹.

2/�ród³a „Hubin”

Trzy Ÿród³a, zlokalizowane w terenie leœnym po³o¿one nad potokiem Hubin, zosta³y ujête po raz przez 

w³aœcicieli gospodarstwa hodowlanego w Desznie -Hubinie, za³o¿onego w latach siedemdziesi¹tych. Uleg³o 

ono jednak degradacji, eksploatowane bezpoœrednio ruroci¹giem z cienkiego PCV zosta³o zamulone. W 

czasie poszukiwañ Ÿróde³ wody dla potrzeb przeniesionej do Deszna Rozlewni Wód, w po³owie lat 80 – tych, 

s³u¿by geologiczno - górnicze PPU przebada³y ujêcie, które uda³o siê zakwalifikowaæ na potrzeby produkcji

i mycia butelek. S¹ Ÿród³a o charakterze wywie¿yskowym, wyp³ywa³y spod metrowej warstwy zwietrzeliny 

ilastej z  wychodni piaskowcowych warstw œrodkowo - kroœnieñskich /oligocen/. Z pocz¹tkiem lat 90-tych 

Uzdrowisko ujê³o Ÿród³a, zbudowa³o zbiornik wyrównawczy i ruroci¹g grawitacyjny do Rozlewni Wód.
3Woda z tego ujêcia ma mineralizacjê oko³o 450 mg/ dm  i jako niskozmineralizowana zosta³a okreœlona 

3jako: wodorowêglanowo- wapniowa, wydajnoœæ dobowa przekracza 100 m , a zasoby geologiczne zosta³y 
3okreœlone na 5 m /godz, stref¹ zasilania jest rejon masywu Dzia³.
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3/ �ród³o „Huberta”.

Jest to pojedyncze Ÿróde³ko wstêpnie ujête i przebadane /2004-2005/ przez Zak³ad Górniczy

i Balneotechniki Uzdrowiska. Po³o¿one jest w Dolinie Wo³tuszowskiej na wychodni warstw piaskowcowych, 

150 mb powy¿ej Kapliczki œw. Huberta oraz 150 mb poni¿ej historycznego ju¿ odwiertu Wo³tuszowa 1. Woda 

ma charakter s³abozmineralizowanej, wodorowêglanowo- wapniowej /80 mg jonu wapniowego/. Na skutek 

ró¿nicy pogl¹dów, co do sensu jego udostêpnienia, nie wykonano zdroju czerpalnego.

Wyniki badania wody wg. M. Myrty z Laboratorium Uzdrowiska Rymanów w Desznie woda zawiera mg/l:

- 2+ Aniony :  Cl          -          7                    Kationy :         Ca      -      72
- 2+                HCO     -       305                                           Mg    -      n.b.                 3

- 2+                SO        -         nb                                           Fe      -      0,2                   4

4/ �ród³a „Myœliwskie”

S¹ to trzy Ÿróde³ka, wstêpnie przebadane /2003-2004/ przez Laboratorium Uzdrowiska w Desznie. 

Po³o¿one s¹ na zboczu Góry Kopiec 450 m., powy¿ej Kapliczki œw. Huberta. Woda ma charakter 

niskozmineralizowanej, wodorowêglanowo wapniowej /70 mg jonu wapniowego/. Ze wzglêdu na odleg³oœæ, 

ani Ko³o £owieckie, ani Nadleœnictwo nie widzia³o potrzeby urz¹dzenia zdroju czerpalnego dla turystów.

Wyniki badania wody wg. M. Myrty z Laboratorium Uzdrowiska w Desznie w mg/l znajduje siê:

- 2+
Aniony :  Cl          -        17                    Kationy :         Ca       -      35

- 2+
                HCO     -        91                                           Mg      -      n.b3

2+
                                                                                      Fe       -    0,03

pH = 7,5, Twardoœæ = 2,1 ° N - woda bardzo miêkka. Woda ma mineralizacjê poni¿ej 150 mg/l i jest podobna 

sk³adem do Marysieñki.

5/ Zdrój „Naftusia”.

Ten zdrój czerpalny, zosta³ urz¹dzony w roku 1999, poprzez doprowadzenie wody mineralnej z odwiertu 

Rymanów Zdrój 2, po³o¿onego w obrêbie tzw. „hrabiowskiego ogrodu”, gdzie sta³ przed II-g¹ wojn¹ 

œwiatow¹ jakiœ dom, ruroci¹giem grawitacyjnym j 25 PE. Odwiert wykazuje niewielki samowyp³yw, dlatego 

do eksploatacji nie potrzeba pompy. Woda mineralna, zgodnie z badaniami to 0,81% woda 

wodorowêglanowo - chlorkowo - sodowa, jodkowa, borowa o wyraŸnym zapachu, a raczej smaku 
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wodorowêglanów zosta³a nazwana „Naftusi¹”, chyba ze wzglêdu na sentyment do przedwojennego, 

bliŸniaczego Uzdrowiska w Truskawcu. Jednak woda „Naftusia” w Truskawcu ma ca³kiem 
3œredniozmineralizowany sk³ad /0,84 g/dm /. Leczy siê ni¹ za to po kilkanaœcie tysiêcy kuracjuszy na ka¿dym 

turnusie. Za to tamtejsze solankowe zdroje mniej wa¿ne, ale za to zbli¿one sk³adem do mineralnych 
3 3 3

rymanowskich posiadaj¹: 8,05 g/dm  - „zdrój Marii”, 10,24 g/dm - „zdrój Zofii” i 16,78 g/dm  - „zdrój 

Bronis³awy”. 

Wszystkie te Ÿród³a , tak jak i Rymanowskie, posiadaj¹ znaczne zawartoœci ¿elaza. Wuj /duchowny zreszt¹/, 

autora opracowania pochodz¹cego z Ma³opolski, opowiada³, ¿e po powrocie z pobytu w Truskawcu czy 

Rymanowie „siusia³o siê drutem”.

Wyniki badania wody “Naftusia “Laboratorium Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH Kraków, w litrze 

wody znajduje siê mg:

 

17. Zdjêcie: Zdrój “Naftusia “ w Rymanowie Zdroju, ze zbiorów UZG Rymanów Zdrój.
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Wynik badania Naftusi z Truskawca wg. Radziszewskiego / rok 1914/ w mg/litr:

chlorek magnezu              -       28                            dwuwêglan  magnezu        -      20

siarczan magnezu             -     116                            bezwodnik krzemowy        -      12

siarczan wapnia                -       20                            cia³a ¿ywicowe                  -      38

dwuwêglan  wapnia          -     389                            kwas wêglowy                   -      74

mineralizacja ogólna        -     846 mg/l                    wolny  dwutlenek  wêgla   -      37,65 cm 

6/ Zdrój „Krokusowy”

Jest to zdrój czerpalny, wybudowany na ruroci¹gu wody mineralnej t³ocz¹cym wodê z odwiertu Rymanów 

- 2+
Aniony :  Cl          -    1649                    Kationy :         Ca      -       22

- 2+
                HCO     -    3832                                           Mg     -       163

- 2+
                SO        -          1                                           Fe       -      0,44

- +
                F           -       1,1                                           Na       -    2400

- +
                Br         -       3,9                                            K         -      20

pH = 7,5, Twardoœæ  = 7 ° N, CO  = 120, Kwas metaborowy HBO  = 110 2 2

18. Zdjêcie: pijalnia “Naftusia” w Truskawcu - Ukraina ze zbiorów UOSP Rymanów Zdrój.
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Zdrój 4, do Sanatorium „Zimowit”. W roku 2004, Nadleœnictwo Rymanów, wykona³o zdrój po³o¿ony

na skraju polany Horodziska w Wo³tuszowej, nad niewielkim stawkiem na Czarnym Potoku. W pobli¿u 

przebiega „œcie¿ka zdrowia”, chêtnie odwiedzana przez kuracjuszy. Zdrój czynny  jest okresowo.

Mineralizacja wody mineralnej to 0,64% woda chlorkowo- wodorowêglanowo– sodowa, jodkowa, 

bromkowa, borowa.

W roku 2005 Uzdrowisko wybudowa³o pijalniê, w ³¹czniku pomiêdzy pawilonami B-2 i A-1, gdzie 

urz¹dzono równie¿ zdrój czerpalny z t¹ wod¹ .

Wg. badania wody Laboratorium Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo – Hutniczej

w Krakowie woda zawiera mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -     1613                   Kationy :         Ca      -    54,5

- 2+
                HCO    -     2666                                           Mg     -      7,83

- 2+
                SO        -          1                                            Fe      -      3,14

- +
                J             -       1,4                                           Na        -  1935

- +
                Br          -       5,1                                           K         -       18

pH = 7,1, Twardoœæ  = 9,9 ° N, CO  = 180, Kwas metaborowy HBO  = 1102 2

19. Zdjêcie: pijalnia na œwie¿ym powietrzu w dolinie Krokusowej /Wyk. J. Kuczwar/.
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7/ Zdrój „Mieczys³awa”

W pijani wód mineralnych w Zimowicie, znajduje siê równie¿ zdrój czerpalny wody „Mieczys³aw”, której 

imiê nadano na czeœæ wieloletniego Specjalisty z dziedziny balneotechniki dr ni¿. Mieczys³awa 

Kucharskiego. By³ on Dyrektorem Firmy, która zaprojektowa³a i wykona³a m.in. metod¹ udarow¹ odwiert  

Rymanów Zdrój 6, do g³êbokoœci 250 m.

Woda do tego zdroju doprowadzona jest z odwiertu Rymanów Zdrój 5 /IG-I/.Charakterystyka wody to: 

0,62% woda mineralna kwasowêglowa – wodoro-wêglanowo – chlorkowo- sodowa,  fluorkowa, jodkowa, 

borowa .

Wg. badania wody Laboratorium Wydzia³u Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo – Hutniczej

w Krakowie woda zawiera mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -      886                    Kationy :         Ca      -       10

- 2+
                HCO     -    3380                                            Mg    -      5,83

- 2+
                SO        -       16                                             Fe      -      0,24

- +
                F           -      1,6                                             Na      -   1820

- +
                Br         -       3,5                                             K       -       18

pH = 7,5, Twardoœæ  = !8,3 ° N, CO  = 644 , Kwas metaborowy HBO  = 952 2

20. Zdjêcie pijalni w ³¹czniku, pomiêdzy B-2 i A-1 Szpitala Zimowit /Wyk. J.Kuczwar/.
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VIII. Pijalnie i zdroje pozosta³e

Ten rozdzia³, opisuje po³o¿one na terenie Rymanowa Zdroju, zdroje Ÿróde³ i ujêæ wody udostêpnionych, 

b¹dŸ planowanych do udostêpnienia. 

1/ Pijalnia „Tytus” w Szpitalu „Eskulap“

Przed wojn¹ w dawnym Eskulapie czyli £azienkach, w tym miejscu funkcjonowa³ wodotrysk siêgaj¹cy I-go 

piêtra.

Wodê mineraln¹ Tytus, doprowadzono do Eskulapa dla celów kuracji pitnej jeszcze z pocz¹tkiem lat

80 - tych, kiedy umieszczono misê miedzian¹ z trzema wylewkami na holu w miejscu obecnej fontanny.

21. Zdjêcie pijalni w holu g³ównym Szpitala: Eskulap na pierwszym planie fontanna /Wyk. A. Uliasz/.
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Nie zachowa³o siê zdjêcie tego zdroju, ale jako eksponat jeszcze zalega magazyny .

Woda by³a doprowadzona ruroci¹gami bezpoœrednio ze Ÿróde³ w pijalni, poprzez niewielk¹ pompê

i hydrofor umieszczony w kot³owni w Eskulapie. Woda jednak pryska³a, szumia³a i rozchlapywa³a siê

po posadzce. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych urz¹dzono nowy zdrój czerpalny na œcianie  holu, przy okazji 

remontu zak³adu k¹pielowego. Lada zdroju czerpalnego wykonana zosta³a z aglomarmuru, w firmie JABO

z Dêbicy. Obie wylewki wody Tytus zosta³y wykonane w formie baterii wodnych sterowanych fotokomórk¹. 

Planowane jest doprowadzenie wody z pijalni do Pawilonów sanatoryjnych Maria i Polonia.

2/ Pijalnia i Ÿród³o „Stomilanka” w Sanatorium „Stomil”

�róde³ko, umownie nazwane „Stomilanka”, po³o¿one jest nad pawilonem „B” Sanatorium „Stomil”. 

Wstêpnie przebadane /1993-2004/przez PZH Poznañ, posiada wodê zbli¿on¹ sk³adem do wody z ujêcia 

wodoci¹gowego „nad Teres¹”. Woda  hydrogeologicznie jest z ni¹ zwi¹zana tj. niskozmineralizowana woda  

wodorowêglanowo- wapniowa.

Wodê doprowadzono do zdroju czerpalnego, znajduj¹cego siê w pawilonie „B” sanatorium Stomil, gdzie 

znacznie wczeœniej zosta³ urz¹dzony zdrój czerpalny wody mineralnej „Tytus”, doprowadzonej tutaj z pijalni 

uzdrowiskowej.

22. Zdjêcie: pijalnia „Tytusa” i „Stomilanki” w bloku B Sanatorium Stomil ze zbiorów Dzia³u Technicznego 

Sanatorium „Stomil”.
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3/ Zdrój czerpalny „Klaudia” w Sanatorium „Zimowit”

Zdrój ten zosta³ urz¹dzony jeszcze w roku 1985 i znajdowa³ siê w holu obecnej recepcji „Zimowit”, póŸniej 

zosta³ zlikwidowany, poniewa¿ woda „ciurcza³a” i chlapa³a siê po posadzce. Woda p³ynê³a wtedy na wolny 

wyp³yw, a zamykano j¹ na noc. Zdrój stanowi³a misa miedziana na nodze z trzema wylewkami, która zosta³a 

przeniesiona z Sanatorium Eskulap, po wykonaniu zdroju czerpalnego na fotokomórkê.

Obecnie „Klaudia” p³ynie tymi samymi ruroci¹gami polietylenowymi, a t³oczona jest z pijalni 

dwustopniowo poprzez hydrofory umieszczone w Fizykoterapii i Annie, gdzie kiedyœ tak¿e znajdowa³

siê zdrój czerpalny. Widok tej pijalni jest przedstawiony w rozdziale VII.7.

IX. �ród³a na obrze¿ach Rymanowa Zdroju

1/ �ród³o „Koœció³kowe”- Klimkówka 

23. Zdjêcie: grota wykonana w 2003 roku pod koœció³kiem w dolinie potoku Œwiêtokrzyskiego – dop³yw Flory 

/Fot. M.Jaworski/.
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Jest to Ÿróde³ko, znajduj¹ce siê na zboczu wzgórza, nad potokiem Œwiêtokrzyskim prawym dop³ywem 

potoku Flora, p³yn¹cego przez Klimkówkê. �ród³o to ujêto za pomoc¹ ocembrowania studziennego,

a ostatnio zamontowano tak¿e pompê rêczn¹- abisynkê, likwiduj¹c ko³owrót z wiadrem i doprowadzono 

wodê do groty, znajduj¹cej siê pod koœció³kiem.

W miejscowej tradycji woda jest œwietna, a wrêcz „cudowna” do przemywania oczu i w czasie corocznych 

pielgrzymek na nabo¿eñstwo odbywaj¹ce siê 3 Maja , zwykle studnia bywa ca³kowicie opró¿niana z wody.

Wg. Opowiadañ mieszkañców Klimkówki, Ÿróde³ko po³o¿one pierwotnie poni¿ej kapliczki

œw. Nepomucena, zanik³o po k¹pielach ̄ ydów w stawku po³o¿onym poni¿ej i przenios³o siê na drug¹ stronê 

potoku Œwiêtokrzyskiego, gdzie znajduje siê obecnie.

Wydajnoœæ tego ujêcia okreœla siê na oko³o 3 l/min. Wyniki badania wody /Maria Œliwka -Laboratorium 

PiWŒ S.A. Uzdrowiska Rymanów/: woda œrednio-zmineralizowana wodorowêglanowo - wapniowo- 

magnezowa; w mg/litr:

- 2+Aniony :  Cl          -     33,6,-                  Kationy :         Ca      -     1 00,-
- 2+                HCO     -      427,-                                         Mg     -       70,-3

- 2+                SO        -        27,-                                         Fe       -      0,2,-4

pH = 6,3, Twardoœæ = !7,9 ° N, Mineralizacja ogólna > 750 mg/litr

2/ �ród³a „nad m³ynkiem”

S¹ to Ÿróde³ka w formie wysiêków wodnych, zlokalizowane nad potokiem Raczta przed stawami, a powy¿ej 

drogi do Nowej Wsi, oko³o 1000 m od siedziby Urzêdu Gminy Rymanów. Obok tych Ÿróde³ek, przy 

zabytkowej zabudowie starego m³yna, wykonano studniê z krêgów betonowych, u¿ywan¹ przez w³aœcicieli  

prowizorycznych zabudowañ. Studnia niew¹tpliwie ujmuje wodê ze Ÿróde³ek, widoczny odp³yw wody

do potoku Raczta – wydajnoœæ tego ujêcia okreœla siê na oko³o 3 l/min. 

Wyniki badania wody /Maria Œliwka -Laboratorium PiWŒ . Uzdrowiska Rymanów S.A./ w mg/litr - woda 

œrednio-zmineralizowana  wodorowêglanowo -wapniowo- magnezowa:

- 2+
Aniony :  Cl          -    23                        Kationy :         Ca      -     100                 

- 2+
                HCO    -   457                                              Mg      -    1183

- 2+
                SO       -    72                                                Fe       -     0,14

pH = 6,9, Twardoœæ = 20,2 ° N, ,Mineralizacja ogólna > 700 mg/litr
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3/ �ród³o „studnia bezedna” - Rymanów 

Jest to Ÿród³o po³o¿one na ³¹kach w Rymanowie, przy ulicy Sanockiej, o bli¿ej nieokreœlonej wydajnoœci 

nieobudowane w formie wyrwy /studni/, a ze wzglêdu na jego g³êbokoœæ równie¿ niebezpieczne, by³y 

pracownik PPU Jan Paszty³a opowiada³, ¿e kiedyœ utopi³a siê fura z sianem, a konie ledwo uratowano. 

Jest to Ÿród³o wstêpuj¹ce, po³o¿one na ³¹kach przy drodze z Rymanowa do Sanoka, a przed Gniewoszówk¹, 

w odleg³oœci oko³o 1500 m od stacji benzynowej .

Wydajnoœæ tego Ÿród³a jest trudna do okreœlenia, a charakter tej wody to s³abo - zmineralizowana 

wodorowêglanowo – wapniowa, a sk³ad przedstawia siê nastêpuj¹co wg. analizy Laboratorium 

„Balneoprojetu”  Szczawno Zdrój z roku 1980-go, w mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -        14                    Kationy :         Ca      -       88

- 2+
                HCO     -      302                                            Mg    -       193

- 2+
                SO        -        59                                            Fe      -         14

pH = 7,5 , Twardoœæ = 16,7 ° N, Mineralizacja ogólna > 506 mg/litr

W aktach Uzdrowiska znajduje siê analiza wody z tego Ÿród³a, nazwanego Ÿród³em Jana, na pami¹tkê 
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24. Zdjêcie: studnia z krêgów betonowych ujêcia „pod M³ynkiem”/ Fot: M. Krzysztyñski/.
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wczeœniej wymienionego  Dyrektora Technicznego PPU in¿. Jana Slameny. 

4/ �róde³ko siarczkowe „Rudka“ - Rudawka Rymanowska

�róde³ko to po³o¿one jest w Rudawce Rymanowskiej ponad osiedlem domków kampingowych 

Kopalnictwa Naftowego. 

Ujêcie jest mocno zdewastowane, mineralizacja podstawowych sk³adników zosta³a zbadana przez Mariê 

Œliwkê - Laboratorium Wodno – Œciekowe Uzdrowiska Rymanów S.A., w mg/litr  - charakter wody: woda 

œrednio-zmineralizowana  wodorowêglanowo -wapniowo- magnezowa:

- 2+
Aniony :  Cl         -      24,8,-                  Kationy :         Ca     -      110,-                 

- 2+
                HCO    -      457,-                                         Mg     -       72,-3

- 2+
                SO       -        36,-                                          Fe     -       0,1,-4

pH = 6,5 , Twardoœæ = !8,3 ° N, H S > 1,5 , Mineralizacja ogólna > 850 mg/litr2

25. Zdjêcie: wyp³yw wody z prowizorycznego ujêcia w dolinie potoku Po³onek – dop³ywu Wisloka /Fot. 

M.Jaworski/.
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5/ �ród³o „ pod Œcie¿k¹ ” - Wólka

Jest to Ÿróde³ko po³o¿one obok miejsca zwanego „Za œcie¿k¹”, które znajduje siê na skraju lasu, przy polnej 

drodze z kopalni ropy naftowej Klimkówka - Posada , w stronê Przymiarek i Wólki /w pobli¿u zielonego 

szlaku turystycznego Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój/. �ród³o w postaci samowyp³ywu na skraju lasu.

Wydajnoœæ tego ujêcia okreœla siê na oko³o 2 l/min. Wyniki badania wody /Maria Œliwka Laboratorium 

Przemys³owe i Wodno –Œciekowe Uzdrowiska Rymanów S.A./, w mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -     14,6                    Kationy :          Ca     -       50

- 2+
                HCO     -      244                                            Mg    -       573

- 2+
                SO        -        26                                             Fe     -      0,14

pH = 7,4 Twardoœæ = 9,9 ° N, Mineralizacja ogólna ~ 350 mg/litr

6/ �ród³o „pod kapliczk¹” - Deszno

26. Zdjêcie: widok na Ÿróde³ko i kapliczkê pod Przymiarkami w Desznie /Fot. K. Tomkiewicz/.
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Jest to wysiêk wodny ujêty w cembrowinê, po³o¿ony na pó³nocno - wschodnim zboczu Góry Przymiarki, 

ponad Desznem, w miejscu okreœlanym przez miejscowych rolników Potoczki. Kapliczkê z Matk¹ Bosk¹  

oraz obudowê Ÿród³a wykona³ P. Farbaniec - izolacja obudowy Ÿróde³ka wymaga remontu. 

�ród³o ma wydajnoœæ oko³o 1 l/min, a charakterystyka wody  przedstawia siê nastêpuj¹co /wyniki badania 

wody Maria Œliwka Laboratorium Przemys³owe i Wodno –Œciekowe Uzdrowiska Rymanów S.A./; jest

to woda niskozmineralizowana, mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -     14,6                    Kationy :         Ca      -       60

- 2+
                HCO     -      244                                           Mg     -       613

- 2+
                SO        -        26                                            Fe      -     0,014

pH = 6,8, Twardoœæ = 11,2 ° N, Mineralizacja ogólna ~ 400 mg/litr

7/ �ród³o „ na szerokiem”- Posada Górna

�róde³ko to po³o¿one jest na pó³nocnym zboczu Góry Zamczysko, opadaj¹cym w stronê Posady Górnej

i Rymanowa, nad niewielkim potokiem wyp³ywaj¹cym spod obni¿enia pomiêdzy Zamczyskiem, a Kopcem 

poni¿ej tzw. K¹tów. �ród³o nie ujête, samowyp³yw nad potokiem. 

Wydajnoœæ tego ujêcia okreœla siê na oko³o 2 l/min. Wyniki badania wody /Maria Œliwka - Laboratorium 

Przemys³owe i Wodno – Œciekowe Uzdrowiska Rymanów S.A./,woda œrednio-zmineralizowana  

wodorowêglanowo -wapniowo- magnezowa; w mg/litr:

- 2+Aniony :  Cl          -     24,8                    Kationy :         Ca      -       80
- 2+                HCO    -      457                                            Mg    -      1023

- 2+                SO        -       36                                            Fe      -     0,014

pH = 7,2 , Twardoœæ = 16,8 ° N, Mineralizacja ogólna > 800 mg/litr

8/ �ród³o „ nad karczmiskiem”- Klimkówka

�róde³ko po³o¿one przy leœnej drodze z „za Puszem”, do kopalni ropy naftowej „Ella”. Ujêcie wykonane

w formie prostok¹tnej obudowy betonowo - kamiennej z przelewem, woda wykorzystywana jest do celów 

pitnych jednej ze spó³ek wodnych w Posadzie Górnej.

Wydajnoœæ tego ujêcia okreœla siê na oko³o 1 l/min. Wyniki badania wody Laboratorium OTU w Szczawnie 

Zdroju z roku 1978 w mg/litr:
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- 2+
Aniony :  Cl          -        10                    Kationy :         Ca      -     25

- 2+
                HCO     -        55                                           Mg     -       53

- 2+
                SO       -        15                                            Fe      -     0,74

pH = 6,9 Twardoœæ = 4,0 ° N, Mineralizacja ogólna ~ 150 mg/litr

9/ �ród³o „pod Dzia³em “- Wo³tuszowa

�róde³ko po³o¿one przy œcie¿ce na górê Dzia³, na granicy po³onin i lasu zalegaj¹cego partie szczytowe tej 

góry. �ród³o nie posiada obudowy, a zaznaczone jest w postaci wysiêku wodnego, z rumoszu warstw 

skalnych.

Wydajnoœæ tego Ÿród³a okreœla siê na oko³o 1 l/min. Wyniki badania wody Maria Œliwka - Laboratorium 

Przemys³owe i Wodno – Œciekowe Uzdrowiska Rymanów S.A., w mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -     14,6                    Kationy :         Ca      -      70

- 2+
                HCO     -      274                                            Mg    -      543

-
                SO        -        23                                                 4

pH = 6,6 , Twardoœæ = 11,2 ° N, Mineralizacja ogólna ~450 mg/litr

10/ �ród³o „przy Ptaszniku“- Wo³tuszowa

�róde³ko po³o¿one przy œcie¿ce Zdrowia, tu¿ przed lasem w partii szczytowej Góry ¯abiej. Wyp³ywa

ze zbocza góry Dzia³, w rejonie po³onin, ale przy granicy upraw rolnych mieszkañców Deszna. �ród³o

nie posiada obudowy, a zaznaczone jest w postaci wysiêku wodnego z rumoszu warstw skalnych.

Wydajnoœæ tego Ÿród³a okreœla siê na oko³o 5 l/min. Wyniki badania wody /Maria Œliwka - Laboratorium 

Przemys³owe i Wodno – Œciekowe Uzdrowiska Rymanów S.A./, w mg/litr:

- 2+
Aniony :  Cl          -     10,6                     Kationy :         Ca      -      75

- 2+
                HCO     -   335,5                                            Mg     -      593

- 2+
                SO        -     27                                                Fe      -      0,14

pH = 6,7 , Twardoœæ = !4,4 ° N, Mineralizacja ogólna > 550 mg/litr

11/ �róde³ko „Julii“ - Rudawka Rymanowska

56



TOM IX 2006ROCZNIK Rymanowa Zdroju

�róde³ko to po³o¿one jest w Rudawce Rymanowskiej ponad osiedlem domków kempingowych 

Kopalnictwa Naftowego. Nazwane tak przez autorów opracowania przez pamiêæ dla Pana Kwileckiego, 

który w tym rejonie nazwa³ tak wyp³yw wody mineralnej z „szybu naftowego“, ale nie wiadomo kim by³a 

Julia, której imienia u¿yto do nazwy pierwotnej Ÿród³a.

Ujêcie wykonane w formie studzienki z uk³adanego kamienia, jest mocno zdewastowane, mineralizacja 

podstawowych sk³adników zosta³a zbadana przez Mariê Œliwkê - Laboratorium Wodno – Œciekowe 

Uzdrowiska Rymanów S.A. W mg/litr - charakter wody woda nisko zmineralizowana wodorowêglanowo -

wapniowo- magnezowa:

- 2+
Aniony :  Cl          -     12,4                    Kationy :         Ca      -       80

- 2+
                HCO     -     183                                            Mg     -       273

- 2+
                SO        -       40                                            Fe       -    0,024

pH = 7,1 Twardoœæ = 9 ° N, Mineralizacja ogólna ~ 400 mg/litr

12/. Wyp³yw „Bulgotek “- Rudawka Rymanowska 

W Rudawce Rymanowskiej, na terenie by³ej kopalni ropy naftowej Opiaq, tu¿ za osiedlem domków 

kempingowych Kopalnictwa Naftowego, znajduje siê bardzo ciekawy wyp³yw naturalny ropy naftowej z 

bulgocz¹cym gazem – prawdopodobnie metanem.
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27. Zdjêcie: Wyp³yw ropy naftowej w Rudawce Rymanowskiej /Fot. B.Porêbski/.
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28. Zdjêcie �róde³ko w Rudawce Rymanowskiej /Fot. M. Jaworski/.
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X. Za³¹cznik graficzny - Mapa

1.Mapa okolic Rymanowa Zdroju skala 1 : 40 000
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X. Spis literatury:

- „Pamiêtniki” – Anny Potockiej

- „Podstawy Balneotechniki” – L. Jastrzêbski, A.Madejski,  I.Potocki

- folderki i informatory uzdrowiskowe

- przewodniki ks. R¹ba i mgr J. Michalaka

- materia³y archiwalne Zak³adu Górniczego i Balneotechniki  Uzdrowiska S.A.

Od autorów:

Sk³adamy serdeczne podziêkowania Pani Prezes Uzdrowiska Rymanów Józefie Szyd³o - Hanus , za zgodê 

na udostêpnienie materia³ów i wykonanie opracowania, a tak¿e wszystkim  wspó³pracownikom za 

wspó³dzia³anie, a szczególnie Laborantkom P.P. Marii Œliwce i Marii Myrcie, za wykonanie badañ 

chemicznych, Panu mgr Andrzejowi Kujawskiemu za pomoc w sk³adzie komputerowym oraz za zdjêcia 

cyfrowe P.P. Jerzemu Kuczwarowi i Zbigniewowi Czubajowi. 
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