Serdecznie witamy

Powiat Osnabrück le?y na po?udniu Dolnej Saksonii (Niedersachsen), granicz?c
jednocze?nie z Nadreni?-Westfali? (Nordrhein - Westfallen). Ze wzgl?du na niedu??
odleg?o?? od granicy niemiecko - holenderskiej zas?uguje na miano serca Europy. 2100
Kilometrów kwadratowych powierzchni sprawia, ?e powiat Osnabrück jest prawie tej samej
wielko?ci, co Zag??bie Saary (Saarland). Ten, kto jedzie z Bremy do Monastyru (Münster)
albo z Holandii do Hanoweru, ten mo?e podziwia? ró?norodny krajobraz krainy Osnabrück.
Obecne granice powiatu Osnabrück zosta?y ustalone na podstawie reformy terytorialnej z
roku 1972. Wtedy to powiaty Osnabrück, Melle, Bersenbrück i Wittlage po??czy?y si? tworz?c
nowy powiat Osnabrück. Stare oznaczenia znikn??y z tablic rejestracyjnych. OS oznacza
dzisiaj wspóln? to?samo??, która wyrasta z historii dawnych okr?gów. Drugi, co do wielko?ci
powiat Dolnej Saksonii sk?ada si? z 38 gmin, w którego sk?ad wchodzi 8 miast i 4 gminy
zbiorcze. Dobre stosunki ??cz? powiat Osnabrück z powiatami Emsland, Cloppenburg,
Vechta, Diepholz oraz powiatami z s?siedniej Nadrenii Pó?nocnej - Westfalii: Minden Lübbecke, Herford, Gütersloh, Warendorf i Steinfurt.
CO? DLA CIA?A I DUCHA
Ka?dy, kto chce naprawd? wypocz?? podczas urlopu, odwiedza Po?udnie. Zgadza si?, czy
nie? Wcale nie chodzi tu o Hiszpani?, czy W?ochy, lecz o po?udnie powiatu Osnabrück, a

dok?adniej mówi?c o kurorty Bad Rothenfelde, Bad Laer, Bad Iburg i Bad Essen oraz o
uzdrowiska solankowe w Melle oferuj?ce ró?norodne sanatoria i o?rodki wypoczynkowe.
BIA?Y PRZEMYS?
Ten tak zwany 'bia?y-przemys?' jest jednym z wa?nych elementów gospodarczych w
powiecie Osnabrück, a jego udzia? ci?gle wzrasta, poniewa? zalety tutejszych uzdrowisk
zosta?y ju? dawno odkryte. Trendy takie jak Wellness i Fitness, a tak?e zabiegi lecznicze dla
ca?ego cia?a uzupe?nione aspektem ekologicznym ju? d?ugo znajduj? si? w tej bogatej
ofercie. Stale zwi?kszaj?ca si? liczba noclegów dowodzi sukcesu innowacyjnych metod.
ZNANE UZDROWISKA
Per?? kurortów na po?udniu jest Bad Rothenfelde, które jest szczególnie znane i lubiane za
spraw? 500 metrowych t??ni. Spacer wzd?u? solanek dorównuje spacerowi nad Morzem
Pó?nocnym i jest prawdziwym dobrodziejstwem dla dróg oddechowych, uk?adu kr??enia i
ogólnego samopoczucia.
S?siaduj?cy kurort Bad Lear stawia na ekologi? i jest silnie zwi?zany z regionaln? upraw?
ekologiczn?, które sk?adaj? si? na ide? kurortu.
Bad Iburg jest nie tylko arcydzie?em architektury z cennym historycznie zamkiem Iburg, który
króluje majestatycznie nad zawi?ymi uliczkami miasta. Godne polecenia jest tu równie?
uzdrowisko Kneipp, w którym go?cie mog? znale?? ukojenie przy bólach nóg i stawów.
W miejscowo?ci Bad Essen najwi?ksz? atrakcja jest salonka termalna. Dzi?ki naturalnej soli
skutecznie pomaga si? pacjentom cierpi?cym na atopowe zapalenie skory czy ?uszczyc?.
Przyje?d?aj?cy tu go?cie przekonuj? si?, ?e wszystkie kurorty uzdrowiskowe nie zajmuj? si?
tylko leczeniem chorób i specjalistycznymi terapiami, lecz troszcz? si? tak?e o duchowe
potrzeby cz?owieka. W ci?gu dnia mo?na skorzysta? z zabiegów leczniczych i odnowy
biologicznej, a wieczorem przychodzi czas na ró?norodn? ofert? kulturalna, do której nale??
koncerty, wyk?ady a tak?e wystawy, które sk?aniaj? do wysi?ku umys?owego. Pi?kny górski
krajobraz lasu Teutoburskiego i Gór Wyherskich, wiejska nienaruszona przyroda oraz
spokojne i ?yczliwe usposobienie ludzi w powiecie Osnabrück sprawiaj?, ze pobyt w
uzdrowisku staje si? prawdziwym rajem dla ducha i cia?a.

Warte zobaczenia - i prze?ycia
JEDYNA W SWOIM RODZAJU RÓ?NORODNO?? KRAJOBRAZU
Tutaj mog? Pa?stwo wypocz?? w jednym z najwi?kszych parków przyrody w Niemczech
rozkoszuj?c si? jego unikaln? gam? krajobrazów. Ponad 70% powierzchni parku sk?ada si? z
obszarów le?nych, poro?ni?tych najró?niejsz? i po cz??ci rzadk? flor?. Fantastyczny klimat
pozwoli Pa?stwu g??boko odetchn?? i odpocz??.
POMNIKI PRZYRODY I ?WIADECTWA HISTORII

W Kalkriese w roku 9 n.e. tworzy?a si? europejska historia, kiedy to Germanie w bitwie
Varusa pokonali rzymskich mieszka?ców tych ziem. Do nas?ynniejszych pomników przyrody
nale?? odciski jaszczurów epoki jurajskiej w pobli?u Bad Essen-Barkhausen oraz bifurkacja w
okolicach Melle-Gesmold.
M?YNY I BUDOWLE Z MURU PRUSKIEGO
W regionie Osnabrück znajduje si? wiele ?redniowiecznych zamków warownych. Typowe dla
tego krajobrazu s? równie? pi?kne budowle z muru pruskiego o niezwykle d?ugiej tradycji. Do
szczególnych atrakcji zaliczane s? wsie i czaruj?ce historyczne kolebki tych miejscowo?ci ze
starannie odnowionymi domami z muru pruskiego z XVII i XVIII w. oraz wiatraki i m?yny
wodne.
MO?LIWO?CI SP?DZANIA WOLNEGO CZASU I KURORTY
Region Osnabrück najlepiej poznaje si? na licznych szlakach w?drownych, rowerowych i
wodnych. Wielu kuracjuszy wykorzystuje w uzdrowiskach solankowych, solankach
termicznych i uzdrowiskach Kneippa lecznicze si?y natury.
RÓ?NORODNO?? GEOLOGICZNA
Z geologicznego i gleboznawczego punktu widzenia region Osnabrück ma wiele do
zaoferowania. Ma?o jest regionów, w których na tak niewielkiej powierzchni wyst?powa?yby
tak liczne formy pod?o?a i ska?. Mo?na tu znale?? wszystkie wyst?puj?ce w Dolnej Saksonii
formacje geologiczne i rodzaje gleby - za wyj?tkiem wattów.
ZABAWA ROZRYWKA KULTURA I WYPOCZYNEK
Chcieliby Pa?stwo pozna? tutejsz? kultur? i do?wiadczy? przyrod? wszystkimi zmys?ami? W
takim razie trafili Pa?stwo pod w?a?ciwy adres! Powiat Osnabrück oferuje Pa?stwu ponad
100 sposobów sp?dzania wolnego czasu. ?eglarstwo i surfing, gra w golfa, jazda konno a
przede wszystkim szlaki w?drowne i rowerowe – tutaj mog? Pa?stwo aktywnie sp?dzi? swój
czas wolny. Muzea z charakterystycznymi wystawami i wyj?tkowe pomniki natury sk?aniaj?
do podziwu i refleksji.
WIRTUALNE ZWIEDZANIE OKOLICY
Na stronie umieszczone s? tak?e najpi?kniejsze miejscowo?ci regionu, a do tego przydatne
wskazówki i informacje o atrakcjach pobytu i mo?liwo?ciach noclegu.

O?rodek gospodarczy o du?ym potencjale
TU GOSPODARKA T?TNI ?YCIEM
To, co jest wa?ne dla wystaw sklepowych lub karty da? w restauracji, stanowi podstaw?
pr??nej struktury gospodarczej regionu: Grunt to w?a?ciwy sk?ad. Znajduje to
odzwierciedlenie równie? w gospodarce powiatu Osnabrück. Tutaj stawia si? nie tylko na
jedn? ga??? przemys?u, lecz przede wszystkim na ró?norodno?? i rozs?dn? wspó?prac?
scalaj?c? wszystkie bran?e.
RECEPTA NA SUKCES

?rednie przedsi?biorstwa s? motorem nap?dowym gospodarki powiatu Osnabrück. Kluczem
do sukcesu okaza? si? tu w?a?ciwy sk?ad. Jedn? z najwa?niejszych ga??zi tutejszego
przemys?u jest gospodarka ?ywno?ciowa. Ta bran?a zapewnia miejsca pracy w?a?nie tam,
gdzie do najwa?niejszych czynników nale?y najwy?sza jako?? oraz ci?g?e starania o
pozyskanie zaufania konsumenta do produktu.
MIEJSCA PRACY
Kolejnymi wa?nymi pracodawcami s? zak?ady przemys?u meblowego, produkcji papieru,
budowy maszyn ze szczególnym ukierunkowaniem na innowacyjne techniki budowy maszyn
rolniczych i oczywi?cie zak?ady obróbki metalu. Tym sposobem niemo?liwym jest by
jakikolwiek niemiecki samochód nie by? wyprodukowany ze stali niepochodz?cej z
miejscowo?ci Georgsmarienhütte.
ROZWÓJ US?UG
Oprócz tradycyjnych ga??zi przemys?u w powiecie Osnabrück ro?nie udzia? firm
us?ugowych: silny handel detaliczny, rozwijaj?ca si? turystyka, atrakcyjne miejsca pracy w
s?u?bie zdrowia i sprzeda? hurtowa przyczyniaj? si? do sprawnie dzia?aj?cej gospodarki w
powiecie Osnabrück. A wszystko to za spraw? odpowiednich proporcji.

Partnerstwo w Europie
WSPÓ?PRACA Z POWIATEM OLSZTY?SKIM
Powiat Osnabrück wnosi osobisty wk?ad w rozwijanie przyja?ni polsko-niemieckiej poprzez
partnerstwo z powiatem Olsztyn, ktore zosta?o podpisane w 1999 r. Spotkania m?odzie?y,
imprezy sportowe, wystawy i koncerty, szkolenia i spotkania robocze sprawi?y, ?e ich
uczestnicy po obu stronach poznali si? oraz nauczyli, wzajemnie si? ceni?. W konsekwencji
powsta?a g?sta sie? bilateralnych kontaktów mi?dzy stra?akami, sportowcami,
nauczycielami, uczniami, kadr? administracyjn? czy specjalistami do spraw turystyki.
Rozleg?e lasy, 155 malowniczych jezior i ?wiadectwa historii czyni? z powiatu Olsztyn okolic?
naprawd? godn? zobaczenia. Powiat ten po?o?ony jest na pó?nocnym wschodzie Polski, w
województwie Warmi?sko-Mazurskim.
WSPÓ?PRACA Z WA?CZEM I GRYFINEM
W poprzednich latach dosz?o do nawi?zania bliskich kontaktów na poziomie komunalnym z
polskimi powiatami. Powiat Osnabrück anga?uje si? w nawi?zywanie przyjacielskich
stosunków pomi?dzy miastami i gminami powiatów w Polsce i w Niemczech. W ten sposób w
2002 r. dosz?o do podpisania przez powiat i gmin? Bad Essen deklaracji o wzajemnej
wspó?pracy z powiatem Wa?cz; z powiatem Gryfino utrzymywane s? natomiast bardzo bliskie
kontakty.

Us?ugi dla klienta
US?UGI DLA KLIENTA

Powiat Osnabr?ck zajmuje si? budow? i utrzymaniem w dobrym stanie dróg powiatowych,
zatwierdzaniem projektów budowlanych oraz rozpatrywaniem wniosków dotycz?cych
funduszy na cele wychowawcze.
Zwi?zek gminny zajmuje si? ponadto nie tylko zadaniami terytorialnych organów
samorz?dowych, lecz równie? sprawami zlece? powiatów. We wspó?pracy z miastami i
gminami tworz? one trzeci? p?aszczyzn? administracji publicznej w strukturze Republiki
Federalnej Niemiec.
OD URZ?DU DO NOWOCZESNEGO ORGANU US?UG

Od po?owy lat dziewi??dziesi?tych administracja stale poddawana jest reformom. Za ich cel
obrano dobro obywatela i wspó?pracownika. Aby móc sprawnie i elastycznie kierowa?
administracj? redukuje si? skomplikowane struktury hierarchii a na ich miejsce powo?uje si?
wydajnie dzia?aj?ce jednostki. Wi?ksz? odpowiedzialno?? za w?asne czyny powierza si?
indywidualnemu wspó?pracownikowi.
SERWIS INTERNETOWY
Rezultatem przeobra?enia urz?du w nowoczesny organ us?ugowy s? korzystne dla petenta
godziny otwarcia, krótki czas oczekiwania oraz szybki serwis w powiecie Osnabr?ck.
Oczywi?cie oferujemy te? Pa?stwu nasze us?ugi za pomoc? serwisu internetowego.

Dojazd do nas
WSZYSTKO JEST W DRODZE
Drog? l?dow?, wodn?, czy powietrzn? – ka?d? z nich dotr? pa?stwo do powiatu Osnabrück.
Od Osnabrück, pó?nocno – zachodniego w?z?a komunikacyjnego, otwieraj? sie bez
przeszkod drogi na wszystkie najwa?niejsze rynki jak Zag??bie Ruhry, czy wa?ne porty jak
Amsterdam, Hamburg, Brema, w wyniku czego du?e przedsi?biorstwa logistyczne maja tu
swoje siedziby.
ZE WSZYSTKICH STRON ?WIATA
Dworzec g?ówny miasta Osnabrück jest idealnym przyk?adem wspaniale dzia?aj?cej
komunikacji w powiecie Osnabrück: jako jedyny niemiecki dworzec dysponuje on
przecinaj?cymi sie torami na dwóch poziomach, dzi?ki czemu poci?gi ze wszystkich stron
?wiata mog? tu bezpo?rednio dotrze?.
DROGA L?DOWA
Równie? autostrady odzwierciedlaj? ?wietnie dzia?aj?c? struktur? w?z?a komunikacyjnego: A
1, A 30 i A 33 ??cz? powiat Osnabrück z reszt? ?wiata, a skrzy?owania autostrad Lotte/
Osnabrück i Osnabrück / Po?udnie s? najwa?niejszymi drogami l?dowymi. Powiat i miasto
Osnabrück d??? wspólnymi si?ami do takiego wykorzystania autostrady A 33, aby w
optymalnym stopniu utrzyma? ruch drogowy na autostradach.
DROGA POWIETRZNA

Lotnisko Osnabrück/ Münster mo?e si? od lat poszczyci? du?ymi sukcesami. Z pocz?tkowo
ma?o znanego pasa startowego przeobrazi?o si? w mi?dzynarodowy port lotniczy. Lotnisko
nie obs?uguje tylko miedzymiastowych po??cze? dla podró?uj?cych w interesach, a samoloty
nie s?u?? tylko do przewo?enia towaru, lecz kursuj? one równie? bezpo?rednio do
europejskich metropololii oraz takich celów turystycznych, jak Baleary czy Wyspy Kanaryjskie.
DROGA WODNA
Kana? ?ródl?dowy i Kana? Dortmund – Ems ?wietnie uzupe?niaj? ofert? komunikacyjn?. To
korzystne po?o?enie powiatu jest jednym z najwa?niejszych powodów gospodarczego
sukcesu znajduj?cych si? tu przedsi?biorstw, a tak?e zak?adania nowych firm, które
zabezpieczaj? przysz?o?? regionu.
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