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Życzymy Wam udanych wakacji.
Zachęcamy jednocześnie do zwiedzania Waszych
miejscowości i zobaczenia co jest w nich ciekawego.
Miłego zwiedzania i odpoczynku.

Redakcja gazetki „Pomidorówka”

Co ciekawego można zobaczyć w miejscowościach w których mieszkamy?

Magda Olszewska
II DT

Szczecin to miasto słynne ze szczecińskiego pasztecika, najstarszego kina na świecie , a także
bulwarów, które latem przepełnione są ludźmi, lecz nie o tym dzisiaj mowa, mowa dzisiaj
o najlepszych moim zdaniem miejscach na spacer, zrobienie ładnych zdjęć a także na spędzenie
czasu z rodziną bądź znajomymi.
Jasne Błonia i Park Kasprowicza
Właśnie obok Urzędu Miasta znajdziemy Jasne Błonia i Park Kasprowicza, gdzie warto zatrzymać
się przy “Pomniku Czynu Polaków”. Pomnik jest wyrazem szacunku i podziękowań za naukę
walkę, pracę dla Polski, trzem pokoleniom: pokoleniu polonii szczecińskiej sprzed II wojny
światowej, pokoleniu powojennego Szczecina, pokoleniu rozbudowującemu miasto. Ponadto,
Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie jest jak Krzywa Wieża w Pizzie
Dźwigozaury
To zdecydowanie jeden z symboli Szczecina. Dźwigozaury czyli po prostu dźwigi pochodzą
jeszcze z czasów przedwojennych. Zdecydowanie warto zobaczyć je po zmroku, kiedy
są podświetlone i robią największe wrażenie.
Uroczysko Kupały
Park położony w północnej części miasta, głównie na terenie Gocławia. Jego największą atrakcją
jest Wieża Bismarcka – znany budynek z punktem widokowym, wybudowany na początku XX w,
obecnie niedostępny do zwiedzania, ale wart zobaczenia chociażby z zewnątrz. W parku znajduje
się wiele wzgórz, z czego najwyższe to Zielone Wzgórze (z Wieżą Bismarcka), Leśne Wzgórze (z
pozostałościami budynku restauracji) oraz Wzgórze Gajowe (rozciąga się z niego widok na Odrę,
jezioro Dąbie i Wzgórza Bukowe) – warto więc odwiedzić to miejsce nie tylko przez wzgląd na
historyczny budynek, ale też ciekawą panoramę miasta.
Te miejsca moim zdaniem to jedne z lepszych miejsc w Szczecinie, które warto odwiedzić.
WG kl. 2 HT

WA ŁY CHROBREGO
Miejsce to znajduje się w Szczecinie i jest dość popularne. Uważam, że naprawdę warto
je zobaczyć. Znajduje się ono w centrum miasta. Wały Chrobrego zostały zaprojektowane według
koncepcji Wilhelma Meyera Schwartau w 1902 roku i istnieją do dziś. Leżą nad rzeką Odrą
na którą widok roztacza się z tarasu widokowego o długości 500 metrów, na którym znajdują
się restauracje i kawiarnie. Poniżej tarasu znajduje się fontanna, która w różnych sezonach mieni
się kolorową iluminacją.
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zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Recz, 2 km na północny wschód
od centrum Recza. Oprócz lasu rezerwat obejmuje też teren starego cmentarza.
Rezerwat jest szczególnie efektowny w okresie wiosny, w czasie masowego kwitnienia
wiosennych geofitów. Zakwitają wówczas rzadkie w regionie i kraju rośliny runa, niektóre
występują tu wyjątkowo licznie np. czosnek niedźwiedzi, trzy gatunki kokoryczy: pusta, wątła i
pełna, kopytnik pospolity, fiołek przedziwny, fiołek biały. Występuje tu również pochodzący z
Azji Centralnej czosnek dziwny.
Rezerwat „Grądowe Zbocze” znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „D”
(Choszczno-Drawno) oraz dwóch obszarów sieci Natura 2000: siedliskowego „Dolina Iny koło
Recza” i ptasiego „Lasy Puszczy nad Drawą”.
Rezerwat jest położony na terenie Nadleśnictwa Drawno. Nadzór sprawuje Regionalny
Konserwator Przyrody w Szczecinie. Na mocy obowiązującego planu ochrony ustanowionego w
2009 roku (z późniejszymi zmianami), obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną,
0,5 km na południowy wschód prowadzi znakowany czerwony turystyczny Szlak Hetmana
Stefana Czarnieckiego.
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