Jeziorko Słoneczne Świerczewo/Gumieńce w
Szczecinie
Szczecin

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Jeziorko Słoneczne usytuowane jest w Szczecinie, na
skraju osiedli Gumieńce i Świerczewo. Otaczają je
ulice Derdowskiego, Ku Słońcu, Kręta i
Szeligowskiego. Dojazd środkami komunikacji
miejskiej z centrum miasta zapewniają linie
tramwajowe 8 i 10 (przystanek Ku Słońcu), przy parku
zatrzymują się także autobusy linii 53 i 60 (przystanki
Kmieca i Ku Słońcu). Samochodem z centrum
najłatwiej dojechać jadąc od Placu Kościuszki ulicą
Sikorskiego do Ku Słońcu. Docelowe miejsce leży
zaraz za rondem Gierosa po prawej stronie. Przy ulicy
Derdowskiego znajduje się parking dla samochodów.
Jezioro Słoneczne to niewielki zbiornik wodny o
podłużnym rynnowym kształcie. Powstało ono w
latach 30. XX w. w sposób sztuczny, w korycie
przepływającej przez nie obecnie rzeki Bukowej.
Podczas prowadzonych wtedy na potrzeby
budownictwa mieszkaniowego prac melioracyjnych, w
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naturalnym błotnistym zagłębieniu utworzono
jeziorko. W jego południowej części pozostawiono
niewielką wysepkę, popularnie zwaną przez
mieszkańców „Wyspą Miłości”. W latach 50. nad
brzegiem jeziora znajdowała się plaża miejska. W
późniejszym czasie wskutek zanieczyszczeń ściekami
oraz innymi nieczystościami nanoszonymi przez rzekę
Bukową jezioro stało się bardzo mocno
zanieczyszczone. Od początku XXI w. dzięki
staraniom rozlicznych osób rozpoczęto rewitalizację
jeziora oraz okolicznych terenów. Dookoła zbiornika,
na okalających jezioro terenach parku Zieleniec
zainstalowano bogatą infrastrukturę rekreacyjną na
którą składają się m. in. liczne ławki, oświetlone alejki
spacerowe, tablice informacyjne dotyczące fauny i
flory jeziora, boisko sportowe czy też „siłownię pod
chmurką”.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

