IV Konkurs dla internautów
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?
Odpowiedzi w etapie XIII
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Pytanie
24 marca tego roku w kinie Podziemnych Tras Szczecina odbył się
pokaz specjalny pewnego filmu. Podaj jego tytuł.
Tytuł tego filmu to „Wielka ucieczka na północ”.
Jak powstało jezioro Głębokie?
Jezioro
jest
zbiornikiem
bezodpływowym
położonym
w polodowcowej rynnie, zasilanym jedynie przez opady
atmosferyczne i wody podziemne. Jezioro posiada również
sztuczne podziemne połączenie z Jeziora Goplany, które umożliwia
zasilanie go wodami Osówki podczas sezonowego obniżenia
wysokości lustra wody. Drugie podobne połączenie (o większym
znaczeniu) zasila Jezioro Głębokie wodami Małej Gunicy.
W 1418 roku książęta szczecińscy Otton II i Kazimierz V wyrazili
zgodę, by odprowadzać do jeziora wodę z potoku Osówka służącą
do poruszania młynów w Dolinie Siedmiu Młynów.
Pomysłodawcami utworzenia tej średniej szkoły technicznej Bruno
Taydelt oraz prezydent miasta Piotr Zaremba. Szkoła funkcjonuje do
dzisiaj. Podaj jej obecną nazwę.
Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych
Gdzie został postawiony Pomnik Olimpijczyków?
Pomnik ten został postawiony na Cmentarzu Centralnym.
Ile procent powierzchni Puszczy Wkrzańskiej leży po stronie polskiej?
22%
W Parku Majowe, u zbiegu ulic Andrzejewskiego i Iwaszkiewicza,
powstał plac zabaw. Na czym polega jego wyjątkowość?
Jest to plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.
27 kwietnia tego roku obchodziliśmy kolejną rocznicę spłonięcia
Kaskady. Którą?
Kaskada spłonęła 27 kwietnia 1981 roku, zatem obchodziliśmy 37
rocznicę tego tragicznego wydarzenia.
W jaki sposób Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S. A. pozyskuje
wodę zdatną do picia?
W budynku Wydziału Głównego Energetyka znajduje się ozonownia
i to właśnie tam odbywa się proces uzdatniania wody pitnej
wydobywanej z głębokości 40 m.
Podaj kolejne nazwy i daty ich obowiązywania Dworca PKP w
Szczecinie.
Kolejne nazwy dworca:
Stettin Berliner Bahnhof, 1843—1850
Stettin Hauptbahnhof, 1850—1945
Szczecin Główny Osobowy, 1945—1947
Szczecin Główny, od 1947
Gdzie w Szczecinie powstały drugie Różane Ogrody?
Ogrody te powstały w Kijewie.
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