
 
Odpowiedzi do konkursu  

„ Czy znasz swoje miasto?” - edycja XXVII 
 

1. Potok Arkonka ( z niem. Sandbäk) to potok w granicach administracyjnych Szczecina, o długości ok. 

2,1 km. Źródła znajdują się ok. 90 m n.p.m. na Wzgórzach Warszewskich. Płynie w kierunku 

zachodnim, następnie zmienia kierunek na północny i uchodzi do Jeziora Goplana w zachodniej 

części Parku Leśnego Arkońskiego. 

2. Ogród Dendrologiczny im. dr. Stefana Kownasa zajmuje obszar pomiędzy ulicami J. Słowackiego 

(na południu) i Niemierzyńską (na północy), od wschodu ograniczony budynkami przy ul. Żupańskiego, 

a od zachodu terenem ZUT. 

3. Obecnie miasto jest zasilane z trzech podstawowych  ujęć  wody:  „Miedwie”,  „Pilchowo”  i  

„Skolwin”, natomiast pozostałe są ujęciami rezerwowymi. 

- aktualny jest „ Raport o stanie miasta „ Szczecin 2014  

4.W granicach miasta leży aż 48 nabrzeży. 

5. Najniżej położonym terenem w Szczecinie jest Międzyodrze – 0,5 do 0,1 m n.p.m., pojawiają się tam 

niewielkie powierzchnie depresyjne rzędu 0,10 m p.p.m. 

6. Obecnie mamy 11 czynnych linii tramwajowych: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do tego są jeszcze 

linia turystyczna 0 oraz linie specjalne –6 BIS i 14. Linia nr 2 jest czasowo zawieszona.  

7. Są to polery, znane też, jako pachołki lub knechty. 

8. Jest to czapla. Ptak potrafi zjeść 300 - 500 g ryb. Są to głównie małe rybki, o długości 10 - 25 cm, ale 

zdarza się, że czapla wyławia również półkilogramowe okazy. Największa kolonia czapli siwych 

znajduje się koło Szczecina w rezerwacie Kurowskie Błota, gdzie przebywa ok. 950 par. 

9. Zdjęcie zostało wykonane z Łasztowi z okien Starej Rzeźni.  

10. Jest to tzw. sucha fontanna "Labirynt" , mieści przy Al. Wojska Polskiego ( rzeźbiarz Ryszard Wilk ). 

 

 

Szanowni Internauci! 

Prosimy o jednoznaczne odpowiedzi, a nie kilka do wyboru. Rozumiemy, że korzystacie z informacji z 
witryn ale starajcie się odpowiadać konkretnie na pytania. Przyjmujemy do wiadomości Wasze uwagi 

krytyczne, zastrzeżenia itp., ale to jest konkurs. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Warszewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Goplany_(Szczecin)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Le%C5%9Bny_Arko%C5%84ski

