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Atrakcyjny powiat, w którym warto ˝yç
Powiat Gütersloh ma wiele do zaoferowania!
13 miast i gmin w powiecie jest tak ró˝norodnych i
interesujàcych jak ich 356.000 mieszkaƒców.

Na stronie internetowej www.erfolgskreis-gt.de
znajdziesz wszystkie wa˝ne informacje o konsultantach i patronach oraz terminach okresowych
spotkaƒ. Ponadto dowiesz si´ wszystkiego o
gospodarce, formach sp´dzania wolnego czasu,
rodzinie, kulturze i wolontariacie w powiecie GT.
Znajdziesz nas równie˝ na Facebooku:
www.facebook.com/ErfolgsKreisGT

Serdecznie witamy w
powiecie Gütersloh!
Bildnachweis Titel: Jana Aulbur und Alina Peitz; Seite 3: Stadt Harsewinkel

Od parków poprzez lasy i pola a˝ po rzek´ Ems –
ka˝dy mi∏oÊnik natury znajdzie tu dla siebie raj na
ziemi! Sieç tras rowerowych o d∏ugoÊci 1.000 km i
wiele szlaków turystycznych dla pieszych oferuje
czynny wypoczynek - nie ma tu miejsca na nud´!
Mo˝esz si´ jednak te˝ zrelaksowaç, pijàc kakao w
kawiarni przy ch∏opskiej zagrodzie bàdê uczestniczàc w jednej z licznych imprez organizowanych
w regionie, jak turniej tenisowy Gerry Weber Open
lub festiwal Serengeti.

Sieç pomocy
„Nowi mieszkaƒcy w
powiecie Gütersloh“
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Sieç pomocy

„Nowi mieszkaƒcy w powiecie
Gütersloh“
Zamieszka∏eÊ w powiecie Gütersloh i poszukujesz
informacji o swoim nowym regionie? To ˝aden problem! Sieç pomocy „Nowi mieszkaƒcy w powiecie
Gütersloh“ instytucji pro Wirtschaft GT wesprze Ci´
w nie∏atwym okresie adaptacji:
Konsultanci
W ka˝dym z 13 miast i gmin dzia∏ajà konsultanci, do
których mo˝esz si´ zwróciç z proÊbà o pomoc w
ka˝dej sprawie.
Patroni
Oprócz konsultantów, do Twojej dyspozycji sà te˝
patroni-wolontariusze.
Regularne spotkania
Raz w miesiàcu nowi mieszkaƒcy powiatu Gütersloh
spotykajà si´ w celu wymiany informacji i nawiàzania
kontaktów. Zajrzyj kiedyÊ do nas!
Grupa XING
Na platformie internetowej XING zapraszamy serdecznie wszystkich nowych mieszkaƒców i osoby
planujàce przenieÊç si´ do powiatu Gütersloh do
przy∏àczenia si´ do grupy „Neu im Kreis Gütersloh“
(nowi mieszkaƒcy w powiecie Gütersloh).
Kontakt
Osobà kontaktowà w firmie pro Wirtschaft GT jest pani
Julia Peschke, telefon 05241 851086,
E-mail: julia.peschke@pro-wirtschaft-gt.de
Zamieszkaj z nami – czekamy na Ciebie z radoÊcià!

Harsewinkel
Mi´dzy regionem Münsterland i Wschodnià Westfalià po∏o˝one sà miejscowoÊci Harsewinkel, Marienfeld i Greffen. Dla oko∏o 24.000 mieszkaƒców
miasta dobrze rozbudowana infrastruktura miejska
∏àczy si´ tu z otoczeniem o wiejskim charakterze, czyniàc
z miasta niezwykle atrakcyjne miejsce do ˝ycia.
Harsewinkel to m∏ode miasto, w którym wiele rodzin
znalaz∏o prac´ i dom. Wiele produktów marki „Made
in Harsewinkel“ o ponadregionalnym znaczeniu
powstaje na miejscu w Harsewinkel.
Ponad 500 imprez rocznie, prawie 200 stowarzyszeƒ
sportowych, kulturalnych i technicznych, bogactwo
natury i szeroka oferta kulturalna, dobrze rozwini´ta
sieç tras rowerowych i szlaków turystycznych i wiele
innych atrakcji sk∏adajà si´ na niepowtarzalnoÊç
Harsewinkel – miasta, w którym warto ˝yç.
Twoje przewodniczki po Harsewinkel
Jutta Eckstein, telefon +49 5247 935182,
E-mail: Jutta.Eckstein@gt-net.de
Hülya Aksoy, telefon +49 5247 935110
E-mail: huelya.aksoy@gt-net.de

