Ko�obrzeg

<div class="art-postcontent"> <div class="art-article"> <div style="text-align:
justify;"><strong><br /></strong></div> <div style="text-align:
justify;"><strong>Ko�obrzeg</strong>? miasto i gmina w p�ocno-zachodniej Polsce. Czwarty
o�rodek miejski wojew�ztwa, du�e k�pielisko morskie oraz uzdrowisko. W uj�ciu rzeki
znajduje si�port handlowy, pasa�erski, rybacki i jachtowy. W mie�cie i okolicach wyst�uj�
�r��a wody mineralnej, solanki oraz pok�ady borowiny. Ko�obrzeg jest tak�e regionalnym
o�rodkiem kulturalnym. W okresie letnim odbywaj� si�tu liczne koncerty popularnych
piosenkarzy, muzyk� i kabarecist�.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div
style="text-align: justify;"> <p>Ko�obrzeg le�y w krainie klimatycznej zwanej Pobrze�em
Ko�obrzeskim w obr�ie klimat� ba�tyckich. Klimat miasta kszta�towany jest pod wp�ywem
Morza Ba�tyckiego. Ko�obrzeg posiada znacznie zr�icowany klimat miejscowy. Mo�na tu
wyr�i�kilka mikroregion� klimatycznych:</p> <ul> <li>klimat pla�y,</li> <li>klimat parku i
lasu na wydmach na zach� od parku,</li> <li>klimat teren� zabudowanych (centrum miasta i
uzdrowisko),</li> <li>klimat teren� zabagnionych i doliny Pars�y na po�udnie od miasta,</li>
<li>klimat obszar� wysoczyznowych.</li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Ze wzgl�u na charakterystyczny klimat od wielu lat znane jest
jako uzdrowisko i letnisko polskiego wybrze�a. <br />G��n� ga��i� lokalnej gospodarki jest
dzia�alno��uzdrowiskowo-turystyczna. Znajduje si�tu m. in. 11 hoteli ca�orocznych o
��cznej liczbie ok. 3000 miejsc noclegowych. W mie�cie i okolicach wyst�uj� �r��a wody
mineralnej (Per�a Ba�tyku), solanki oraz pok�ady borowiny. W mie�cie przez ca�y rok
dzia�aj� 23 zak�ady uzdrowiskowe, z kt�ych korzystaj� go�cie.</div> <div style="text-align:
justify;"> <p> </p> <p>Ko�obrzeg znajduje si�na li�cie miast Europejskiego Szlaku Gotyku
Ceglanego. Najlepszym przyk�adem architektury gotyckiej w mie�cie jest bazylika mariacka
oraz Baszta Lontowa. Architektura neogotycka to przede wszystkim ratusz miejski, gmach
ko�obrzeskiej poczty oraz ko�ci�rektoralny Niepokalanego Pocz�ia NMP. Przyk�adem stylu
modernistycznego jest ko�ci�pw. Podwy�szenia Krzy�a �wi�ego.<br />Jednym z
nadmorskich obiekt� jest ko�obrzeskie molo, kt�e ma d�ugo��220 metr� i jest
najd�u�szym �elbetowym molem w Polsce. Kolejnym charakterystycznym obiektem dla tego
nadmorskiego miasta jest latarnia morska wybudowana w 1946 r. na miejscu poprzedniej
wysadzonej w marcu 1945 r. przez wojska niemieckie. Wzd�u� ko�obrzeskiej pla�y
zbudowano Bulwar Jana Szyma�kiego.</p> <p>Dawny uk�ad fortyfikacji zosta� wch�oni�y
przez miasto w XIX wieku. Tradycja twierdzy ? miasta obronnego jest utrwalona w jego
strukturze przestrzennej. Tereny koszar i poligon� otaczaj� miasto kr�iem podobnie jak
niegdy� fortyfikacje. Ich niedost�no��spowodowa�a wsp�ze�nie powstanie nowych
przedmie��? osiedli zabudowy jednorodzinnej w zupe�nej izolacji od uk�adu miejskiego<br
/><strong>ZAPRASZAMY DO KO�OBRZEGU !!!</strong></p> </div> <br /> <p
style="text-align: justify;"><b>{gallery}kolobrzeg{/gallery}</b></p> </div> </div>
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