Akweny...

JEZIORO
SOLIŃSKIE
Zatoki, niczym fiordy, malowniczo
wrzynają się we wzgórza. Czysta woda,
ciepłe lata. Zmienne wiatry dostarczają
wyzwań żeglarzom. A wyczarterowanie
jachtu nie jest na Jeziorze Solińskim
problemem.
Krzysztof Kozerski

Ośrodek Jawor

To największe pod względem
pojemności sztuczne jezioro w Polsce. Powstało w 1968 roku, po wybudowaniu zapory przegradzającej
dolinę Sanu w Solinie.
San często wylewał, a duży spadek rzeki dawał możliwość wykorzystania jej znacznego potencjału
energetycznego. Pierwszy projekt
budowy zapory i elektrowni w Solinie pochodził z 1921 roku i powstał
pod kierunkiem prof. Karola Pomianowskiego z Politechniki Lwowskiej.

Budowa zapory w Solinie nie doczekała się wówczas realizacji. Przystąpiono natomiast w 1938 do budowy
zapory w Myczkowcach. Realizację
planu przerwał wybuch wojny. Budowę podjęto ponownie w 1956 roku.
wykorzystując niektóre założenia projektu przedwojennego. W ten sposób powstała tama w Myczkowcach,
która spiętrzając wody Sanu. tworzy
Jezioro Myczkowskie, pełniące funkcję zbiornika wyrównawczego dla
elektrowni w Solinie.

Urozmaicone, kapryśne,
gtębokie
Po ukończeniu prac w Myczkowcach, w 1960 roku przystąpiono do
budowy tamy i elektrowni w Solinie. Betonowa zapora o długości
664 metrów i wysokości 81,8 metra, została usytuowana pomiędzy
Górą Jawor a Górą Płasza. Prace
ukończono w 1968 roku. W wyniku
spiętrzenia wód Sanu i Solinki całkowicie zalane zostały liczne wsie.

Widok na „Bieszczadzkie morze" od strony Polańczyka

Bezpośrednio nad jeziorem znajdują się wzniesienia, z których najwyższe od strony zachodniej są Wierchy (635 m n.p.m); od południa Tołsta (749 m n.p.m.) i pasmo
Otrytu (820 m n.p.m.); od wschodu zaś najwyższy jest Jawor (741
m n.p.m.). Jezioro swymi licznymi
zatokami malowniczo wrzyna się.
niczym fiordami, pomiędzy stoki
otaczających je gór. Dzięki temu
szlaki wodne jeziora są bardzo
atrakcyjne, a urozmaicona linia

brzegowa posiada wiele ukrytych
w lesie zatoczek, które dzięki znacznym głębokościom dostępne są
nawet dla jachtów balastowych. Jezioro Solińskie i Myczkowskie objęte zostały strefą ciszy.
Jezioro Solińskie charakteryzuje
się wyjątkowo dużymi wahaniami
poziomu zwierciadła wody - z dnia
na dzień nawet o jeden metr. Przede
wszystkim wpływ ma na to zmienność przepływów Sanu, przepompowywanie wody z Jeziora My-

czkowskiego do Jeziora Solińskiego i jej oddawanie. Poziome przesunięcie linii brzegowej przy maksymalnej amplitudzie wahań (około 15
metrów rocznie) wynosi od kilku
metrów do około 2 kilometrów.
Południowa część Jeziora Solińskiego dzieli się na dwie odnogi. Odnoga zachodnia długości około 14
kilometrów, sięga w głąb doliny Solinki po Wołkowyję i Bukowiec. Dłuższa, wschodnia odnoga - około 27
km wypełnia dolinę Sanu, docho-

Port jacht klubu Naftowiec

dząc do Rajskiego, a jej odgałęzienie dochodzi do Chrewtu, wchodząc
w dolinę potoku Czarnego.
Średnia głębokość Jeziora Solińskiego wynosi około 25 m., zaś maksymalna przekracza w pobliżu zapory nawet 60 metrów.
Długość linii brzegowej wynosi
około 160 kilometrów. Jezioro przy
normalnej rzędnej piętrzenia ma powierzchnię ok. 21 km2, zaś przy spiętrzeniu maksymalnym powierzchnia
jego wzrasta nawet do 22.2 km2.
Pod względem pojemności (500 mln
m3) jest to największe sztuczne jezioro w Polsce.
Wody większości rzek i potoków
bieszczadzkich należą do l klasy czystości. Dzięki temu wody Jeziora Solińskiego zaliczane są do l/ll (pośredniej) klasy czystości wody.
Duży wpływ na klimat i pogodę
w rejonie jeziora Solińskiego ma
powietrze docierające tu znad Niziny Węgierskiej, któremu towarzyszą wiatry typu halnego, zwane tu-

taj dukielskimi. Bieszczadzkie lato
charakteryzują duże upały potęgowane ciepłymi południowymi wiatrami oraz częste burze. Temperatura wody Jeziora Solińskiego nie
osiąga w sezonie letnim zbyt wysokich temperatur. Pod koniec lipca, na głębokości 1 metra notuje
się temperaturę około 20°C, choć
może ona ulegać kilkustopniowym
odchyleniom, w zależności od temperatury otoczenia.

Porty
Zdecydowana większość ośrodków wypoczynkowych i portów Jeziora Solińskiego znajduje się w Polańczyku. Jest tu wiele pensjonatów
i kwater prywatnych, duża liczba
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych. Gwałtowna
rozbudowa bazy turystycznej nastąpiła po roku 1974, kiedy Polańczyk
otrzymał status uzdrowiska dzięki odkryciu tam źródeł wód mineralnych.

• Port Jacht Klubu „Naftowiec". Przystań prowadzi prezes
jacht klubu, pan Piotr Rybczyński,
tel. 090/664 390. Na terenie ośrodka znajduje się stanica WOPR.
Port oferuje około dwudziestu
miejsc cumowniczych, gdzie cumowanie przez jeden dzień czy dobę jest „gościnne", czyli bezpłatne.
Na miejscu działa strzeżone kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego, także jachtów - ceny umiarkowane. Za jacht klasy Conrad,
EI-Bimbo. czy Orion zapłacimy 60
złotych za dobę, za jednostkę większą jak Sasanka, czy Tango - 150
złotych. Cena obejmuje także silnik
elektryczny. Na terenie ośrodka istnieje możliwość rozbicia namiotu
- ceny umowne. Port dysponuje
także toaletami i prysznicami - opłaty symboliczne.
• Ośrodek Rekreacyjny „Zjawa" zakładów Stomil. Szefową ośrodka jest pani Elżbieta Hrymak.
tel. 090/251 126. Ośrodek funkcjo-

nuje od 1 maja do 15 października, dysponuje niewielką keją, mogąca pomieścić kilka jachtów,
gdzie cumowanie na kilka godzin
jest bezpłatne. Oferta czarterowa
skromna - jeden jacht kabinowy
i jedna Omega. Ciekawa oferta
noclegowa przyczepy kempingowe i domki. Wynajęcie przyczepy
kosztuje 44 złote za dobę, jednego z sześciu domków trzyosobowych - 55 zł/dobę, jednego domku
czteroosobowego - 60 zł. Istnieje
także możliwość rozbicia namiotu
- cena 5 zł jednorazowo za namiot
+ 4 zł od osoby za dobę
Na miejscu toalety i prysznice,
gdzie kąpiel kosztuje 3 złote. Ośrodek dysponuje także parkingiem 4 złote za dobę dla osób zakwaterowanych w ośrodku, 7 zł dla przyjezdnych.
Bar-kawiarnia oferuje dania
małej gastronomii, a kuchnia polowa bigos, grochówkę i kiełbaski z rożna.
• Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Polańczyku tel. 0604/24 65 69

Ośrodek dysponuje dość dużą
keją. zapleczem, noclegowym i sanitarnym. Cały sezon prowadzone
są tam obozy szkoleniowe na stopnie żeglarza i sternika. Cumowanie
do trzech godzin jest darmowe. Za
dobę zapłacimy 5 złotych za jacht
+ 2 złote od osoby. W cenę tę wliczone jest korzystanie z sanitariatów, umywalni i zimnego prysznica.
Za ciepły prysznic zapłacimy 4 złote
za 10 minut.
Oferta czarterowa to jachty typu Carina w cenie 70 zł za dobę
i Omegi po 35 zł za dobę. Ponadto
ośrodek dysponuje dwoma nowymi
jachtami typu Szkuner konstrukcji
Wojtka Skórskiego.
Możliwość zakwaterowania
w 15-osobowych domkach cena
za nocleg 17 zł (w cenę wliczono pościel i korzystanie z prysznica).
Dla grup zorganizowanych, minimum 10-15 osób istnieje możliwość wykupienia ciepłych posiłków,
które dowożone są z restauracji
w Polańczyku. Miejsce na parkingu
kosztuje 5 złotych za dobę.

Ważne informacje
Pogotowie ratunkowe:

Lesko - ul. Unii Brzeskiej 18, tel. 999, 013/469 63 99
Ustrzyki Dolne - ul. 29 Listopada 53, tel. 999, 013/461 12 75
Ośrodki zdrowia:

Polańczyk - tel. 013/469 20 21
Solina-tel. 013/469 18 14
Wołkowyja - tel. 013/469 25 25
Apteki:
Polańczyk - tel. 013/469 20 41
Solina tel. 013/469 18 18
Policja:

Polańczyk - tel. 013/469 20 07, przystań policji wodnej w Zatoce Komunalnych (Fiordzie Nelsona)
Solina - tel. 013/469 10 05 (posterunek sezonowy w elektrowni)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:
Baza Centralna WOPR - Polańczyk
Stanice w sezonie letnim: Polańczyk - jacht klub „Naftowiec", Chrewt, Rajskie, Solina (Jawor 1, Jawor 2, w Zatoce Drewnianej). Teleśnica Oszwarowa (dwie stanice
w Zatoce Teleśnickiej), Zawóz.

Regaty - start przy wyspie Energetyka

• Żeglarski Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Energetyk",
tel. 090/345 174.
Ośrodek położony jest na największej wyspie Jeziora Solińskiego,
zwanej Wyspą Dużą bądź Wyspą
Energetyka. Na wyspę dostać się
można promem (zjazd do promu
z szosy Polańczyk - Wołkowyja), za
który zapłacimy 1,80 złotych za samochód i 70 groszy za osobę.
Na terenie znajduje się plaża
oraz basen usytuowany wewnątrz
pomostów cumowniczych.
Ośrodek dysponuje dużym portem, gdzie cumowanie na kilka godzin kosztuje 8 złotych, ale w cenę
wliczone jest korzystanie z sanitariatów i wody. Za dobę cumowania zapłacimy 4 złote od osoby - w cenie
korzystanie z sanitariatów, wody
i prysznica. Istnieje także możliwość
wykupienia miesięcznych abonamentów na cumowanie przy kei, przy
boi i przy brzegu. Kosztuje to odpowiednio: 50, 25 i 15 złotych miesię-

cznie. Za slipowanie zapłacimy 50
złotych, a za otaklowanie bądź roztaklowanio jachtu 30 złotych. W ośrodku możemy także zostawić jacht
na zimowanie - w hangarze (tylko 6
miejsc) za 60 złotych miesięcznie lub
pod plandeką za 15 złotych.
Oferta czarterowa to jachty kabinowe typu Carina i Nash w cenie
50 złotych za dobę, DZ - 80 zł/dobę.
Omegi po 45 zł/dobę oraz deski
windsurfingowe w cenie 6 zł za godzinę.
Interesująco przedstawia się
oferta noclegowa ośrodka. Dysponuje on 114 miejscami noclegowymi w domkach kempingowych, polem biwakowym oraz miejscami
w przyczepach kempingowych. Na
polu namiotowym zapłacimy 6 złotych od osoby; w cenę wliczony jest
dostęp do ciepłej wody. Za miejsce
w domku kempingowym z pełnym
wyposażeniem (kuchnia z naczyniami i lodówką, łazienka i sypialnia) zapłacimy od 21 do 24 złotych.

Parking płatny 4 złote za dobę,
a dla mieszkańców ośrodka i cumujących gratis.
Na miejscu znajduje się sklep oraz
bar oferujący dania malej gastronomii.
Na terenie ośrodka funkcjonuje
prywatna szkoła windsurfingu; można także wykupić jazdy konne.
• Wojskowy Zespól Wypoczynkowy „Jawor", tel. 013/466 66 12
lub 469 66 12
Ośrodek położony jest w południowej części Półwyspu Jawor. Jest
to bodaj największy ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Solińskim,.
Dysponuje bardzo rozbudowaną bazą hotelową (trzy duże pensjonaty)
i zapleczem gastronomicznym. Port
jachtowy dysponuje kilkunastoma
miejscami cumowniczymi. Na terenie ośrodka znajduje się hala sportowa, kryty basen, kręgielnia, korty tenisowe, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, kawiarnia oraz zaplecze
odnowy biologicznej (sauna, solarium, siłownia, masaże).

