
Portret miasta 

Kamp-Lintfort: 

 Centrum dużego obszaru gospodarczego 

 Miasto do mieszkania, zakupów, pracy i studiów 

 Miasto, w którym można czuć się dobrze. 

 Dom i przyszłość około 40.000 ludzi 

Kamp-Lintfort oferuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego miasta tego 
rzędu wielkości - i jeszcze więcej.  

Jednym z dwóch źródeł 
dzisiejszego miasta Kamp-
Lintfort jest gospodarczy i 
kulturalny wpływ opactwa 
cysterskiego w Kamp. 
Opactwo cysterskie zostało 
założone w roku 1123 przez 
dwunastu mnichów z 
lotaryńskiego klasztoru 
Morimond. Zbudowali je w 
odludnym miejscu, 
powszechnie zwanym 
„Camp" (z łaciny „pole"). 
Kamp było pierwszą osadą 
tego zakonu w Niemczech, a 
jednocześnie zarodkiem 

miasta Kamp. Opactwo osiągnęło czasy swojego największego rozkwitu już w pierwszych 
stuleciach po założeniu. W klasztorze w Kamp miało swój początek około 100 nowo 
założonych klasztorów, nie tylko w Niemczech, ale również w obszarze nadbałtyckim aż po 
Rygę. W ten sposób klasztor w Kamp stał się zachodnim nośnikiem kultury dla 
niechrześcijańskiego jeszcze wówczas wschodu. Osada cysterska na wzgórzu Kamper Berg 
stała się z biegiem czasu jednym z najważniejszych ośrodków sztuki i kultury nad Dolnym 
Renem.  

Okres rozkwitu miasta Kamp-
Lintfort rozpoczął się, po 
ponad 700 latach zmiennych 
dziejów, na początku XX 
wieku. Odkryto tu wtedy złoża 
węgla. Dla leżącego z dala od 
wielkich szlaków 
komunikacyjnych miasta 
Kamp-Lintfort, które na 
początku XX wieku 
zamieszkiwało zaledwie około 
3.700 ludzi, zaczął się czas 
zmian. Wybudowano tu 
kopalnię z dwoma szybami, 
która stała się jądrem nowego 
osadnictwa przemysłowego w 
XX wieku. W stosunkowo 
krótkim czasie „w środku 
pustkowia" powstały 

cegielnie, osady przemysłowe, przedsiębiorstwa, nowe szkoły, budynki sakralne, ulice i 
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place, do dzisiaj definiujące panoramę centrum miasta. W roku 1912 wydobycie rozpoczął 
pierwszy zakład, niemiecko-francuska kopalnia węgla kamiennego Friedrich Heinrich AG. 

Dzisiejsza Kopalnia Zachodnia (Bergwerk West), do której oprócz szybu centralnego 
Friedrich Heinrich należy też uruchomiona dopiero w roku 1963 kopalnia Rossenray, jest od 
końca 2001 r. jedyną kopalnią pozostałą na lewym brzegu Dolnego Renu. Zgodnie z planami 
właściciela wydobycie węgla w Kamp-Lintfort ma zostać wstrzymane z dniem 31.12.2012 r., 
a kopalnia ma zostać zamknięta. Od prawie stu lat kopalnia jest nie tylko istotną częścią 
życia gospodarczego miasta Kamp-Lintfort, ale także jego punktem centralnym. 
Rewitalizacja jej obejmujących prawie 40 ha terenów i ich integracja ze strukturą 
urbanistyczną jest ważnym przyszłym zadaniem miasta Kamp-Lintfort, którego realizacja 
wywrze wpływ zarówno na sąsiednie osiedla, jak na infrastrukturę całego miasta. 

Z połączenia sześciu gmin, które w roku 1934 stały się jedną gminą o nazwie Kamp-Lintfort, 
powstało w 1950 r. kwitnące miasto górnicze z 28.200 mieszkańcami; dzisiaj miasto liczy 
sobie 40.000 mieszkańców. Miasto Kamp-Lintfort należy od roku 1975 do powiatu Wesel i 
stanowi centrum położonego na lewym brzegu Renu obrzeża aglomeracji Zagłębia Ruhry. 
Obejmuje ono 63,12 km kw. Kamp-Lintfort posiada halę miejską na 741 miejsc siedzących, 
wszelkiego rodzaju szkoły, odkryty i kryty basen oraz wiele innych atrakcyjnych obiektów 
wypoczynkowych. Wszechstronną ofertę sportową zapewnia też kilka organizujących 
zawody międzynarodowe hal sportowych, hal jeździeckich oraz liczne inne obiekty sportowe. 
Poza tym miasto ma nowoczesny szpital z ponad 300 łóżkami i cztery domy późnej starości i 
domy opieki. Od roku 2009 Kamp-Lintfort jest poza tym siedzibą nowo założonej Szkoły 
Wyższej Rhein-Waal (Hochschule Rhein-Waal). 

Kolejną cechą charakterystyczną 
dla miasta Kamp-Lintfort jest 
korzystne położenie jego 
połączonych przez tereny zielone, 
nowoczesnych części 
mieszkalnych, z których 
doskonałymi i krótkimi drogami 
można się dostać do oferującego 
liczne możliwości zakupów 
śródmieścia. Przebudowane 
centrum Kamp-Lintfort zapewnia 
wysoką jakość otoczenia i 
atrakcyjne punkty handlowe. 
Miasto Kamp-Lintfort jest znane 
daleko poza swoimi granicami z 

niedrogich i różnorodnych obiektów handlowych. Nie przypadkiem szczególnie dobrą opinią 
cieszy się też w całym regionie gastronomia miasta Kamp-Lintfort. Liczne kawiarnie i 
restauracje na terenie miasta zapraszają do przyjemnego spędzenia kilku chwil. W centrum, 
przede wszystkim przy Prinzenplatz, można znaleźć bogatą ofertę gastronomiczną.  
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Duże tereny leśne na północ i 
zachód od miasta, z licznymi 
miejscami parkingowymi i 
wypielęgnowanymi szlakami 
wędrówkami, przyciągają 
mieszkańców i gości z 
niedalekiego Zagłębia Ruhry. 
Przybywają tutaj, by cieszyć się 
czystym leśnym powietrzem i 
szeroką panoramą Dolnego 
Renu. Dodatkową atrakcją jest 
20 km oznakowanych szlaków 
jeździeckich.  

 

Dojazd i komunikacja 

Dzięki dojazdom do autostrad A 
57 i A 42 (Emscher-Schnellweg) 
i dróg federalnych B 510 i B 528 
oraz licznych dróg krajowych 
miasto jest doskonale 
zintegrowane z ogólnoniemiecką 
siecią komunikacyjną. 

W zakresie przejazdów 
środkami transportu publicznego 
polecamy informację 
internetową Związku 
Komunikacyjnego Ren-Ruhra 
(Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, 
VRR) oraz Kolei Niemieckich 
(Deutsche Bahn, DB). 

Poza tym na stronie internetowej 
Verkehrsinfo NRW Nadrenia-
Północna Westfalia zapewnia 
bezpłatnie wszelkie informacje 
dotyczące komunikacji w tym 
landzie. 

 

Jak do nas dotrzeć środkami komunikacji publicznej: 

 Z Geldern: bezpośrednie połączenie autobusem ekspresowym SB 30  
 Z Wesel: linią 68 do ratusza Moers-Utfort, dalej linią 911 do Kamp-Lintfort   
 Z Rheinberga: linią 1 
 Z Duisburga: autobusem ekspresowym SB 30 przez Moers 
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Jak do nas dotrzeć samochodem: 

 Od północy i południa: autostradą A 57, wyjazd 8, węzeł Kamp-Lintfort  
 Od zachodu: autostradą A 40, wyjazd 7, Neukirchen-Vluyn  
 Od wschodu: autostradą A 42, wyjazd 1, węzeł Kamp-Lintfort  

Poniższa mapa pokazuje możliwości dojazdu do Kamp-Lintfort autostradami: 

Połączenia z różnymi sieciami komunikacyjnymi (drogi, szyny, ruch lotniczy, 
drogi wodne) 

Sieć komunikacyjna i 
środki komunikacji 

Miejscowość Przybliżona 
odległość w km 

Uwaga 

Autostrady Duisburg 20 A 40 albo A 42 

Düsseldorf 40 A 57 

Krefeld 20 A 57 

Venlo 30 A 40 

Nijmegen 80 A 57 

Lotniska Düsseldorf (DUS) 40   

Weeze-Niederrhein 
(NRN) 

40  

Köln (CGN) 80   

    Lotnisko komunikacyjne w Kamp-
Lintfort: 
lotnisko specjalne Saalhoff, telefon 
+49 (0)2842 41010, GPS: N 
51°31'47 - E 6°32'33 

Porty żeglugowe Orsoy 10   

Duisburg-Ruhrort 20   

Rotterdam 200   

Dworce Rheinberg, Moers, 
Aldekerk, Geldern 

10 do 15 Komunikacja lokalna/regionalna, 
dworzec towarowy, kolej 
ekspresowa 

Duisburg 20 IC, EC, ICE 

Duisburg-Ruhrort 20 Dworzec kontenerowy, port 
wolnocłowy 

Partnerstwa 

Program miast partnerskich rozwija przyjazne stosunki między miastami. Wyczerpujące 
informacje o naszych umowach partnerskich można znaleźć na stronie partnerschaftsverein-
kamp-lintfort.de. 

Chester-le-Street - Wielka Brytania 

Od roku 1981 Kamp-Lintfort utrzymuje partnerstwo z miastem Chester-le-Street. Leży ono w 
hrabstwie Durham w północno-wschodniej Anglii przy autostradzie M 1 (Edynburg-Londyn). 
To byłe miasto górnicze ma 52.000 mieszkańców i zajmuje powierzchnię ok. 60 km kw. Jego 
początkiem były forteca rzymska; w średniowieczu było siedzibą biskupstwa. 

Chester-le-Street nie jest od 2009 r. samodzielną jednostką, lecz częścią dystryktu 
(lokalnego okręgu administracyjnego) hrabstwa Durham. 

Internet www.durham.gov.uk 
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Cambrai - Francja 

Od roku 1989 Kamp-Lintfort utrzymuje partnerstwo z miastem Cambrai. To położone na 
północy Francji przy skrzyżowaniu autostrad A 2 Paryż-Bruksela i A 26 Calais-Reims miasto 
jest stolicą powiatu obejmującego 32 gminy i siedzibą arcybiskupstwa. W centrum liczącej 
40.000 mieszkańców miejscowości znajdują się liczne historyczne budowle, między innymi 
katedra, kościół jezuicki, domy patrycjuszy, tzw. "Dom Hiszpański" i tzw. "Brama Paryska" - 
umocnienie strzegące południowego wejścia do miasta. 

 
Internet www.villedecambrai.com 
 

Żory - Polska 

Partnerstwo z miastem Żory zostało nawiązane w 2004 r.. Żory leżą na Górnym Śląsku przy 
granicy z Czechami, w odległości 38 km od Katowic, w największym regionie górniczym 
Polski. Miasto uzyskało prawa miejskie już w 1272 roku. Jego średniowieczne centrum z 
kościołem katolickim z XIV wieku jest prawie w całości zachowane. Żory mają dzisiaj około 
65.000 mieszkańców. 

 
Internet www.zory.pl 

Edremit – Turcja  

Od roku 2010 Kamp-Lintfort utrzymuje partnerstwo z miastem Edremit. Edremit leży w 
prowincji Balıkesir w zachodniej Turcji między Morzem Marmara i Morzem Egejskim i ma ok. 
114.000 mieszkańców, w tym 50.000 w centrum. Miasto zostało założone w roku 1443. 
Historia tego regionu sięga wstecz do czasów hellenistycznych i rzymskich. W jego okolicy 
znajdują się m. in. antyczne miasta Troja i Pergamon. Do miasta należą też znane z mitu o 
Artemidzie Góry Ida. Podstawą gospodarki regionu są uprawa oliwek i w coraz większym 
stopniu turystyka. 

Infrastruktura socjalna 

Szkoła Wyższa Rhein-Waal (Hochschule Rhein-Waal) 

Hochschule Rhein-Waal istnieje 
od 1 maja 2009 roku i będzie się 
w szybkim stawać innowacyjną, 
międzynarodową szkołę 
wyższą. Obiekty szkoły znajdują 
się w Kamp-Lintfort i Kleve. Do 
dnia ukończenia nowego 
budynku w roku 2013 szkoła ma 
siedzibę przy ulicy Südstraße. 
Nowy budynek powstanie na 
terenie ABC przy południowo-
zachodnim obrzeżu 
śródmieścia, w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanego 
centrum handlowego EK3. 
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W budynku szkoły w Kamp-Lintfort znajdują się wydziały komunikacji i środowiska. Oferta 
edukacyjna obejmuje z reguły studia interdyscyplinarne w dziedzinach informatyki, 
wzornictwa, środowiska, techniki, logistyki i psychologii oraz nauk ekonomicznych. 

Hochschule Rhein-Waal 
Südstraße 8 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 9 08 25 - 0 
Telefaks: 0 28 21 / 8 06 73 - 160 
Email: info@hochschule-rhein-waal.de 
Internet: www.hochschule-rhein-waal.de 

St. Bernhard Hospital (Szpital Św. Bernarda) 

Szpital Św. Bernarda przy z 10 
klinikami specjalistycznymi i 310 
łóżkami, jest sercem systemu opieki 
medycznej miasta Kamp-Lintfort. W 
roku 2009 szpital po raz 3 
pomyślnie przeszedł procedurę 
certyfikacji. Uzyskane znaki jakości 
dają pacjentom i lekarzom 
kierującym pewność optymalnej 
opieki przy wyborze kliniki. Centrum 
Zdrowia szpitala św. Bernarda 
kieruje wszechstronną ofertę 
kursów z zakresu zdrowego życia i 
profilaktyki chorób do wszystkich 
grup wiekowych.  

St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH 
Bürgermeister-Schmelzing-Straße 90 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 708 - 0 (centralny punkt obsługi) 
Telefaks:: 0 28 42 / 708 - 352 
E-mail: info@st-bernhard-hospital.de 
Internet: www.st-bernhard-hospital.de 

Stadtbücherei Kamp-Lintfort (Biblioteka miejska) 

Biblioteka miejska należy do 
podstawowych instytucji kulturalnych 
miasta Kamp-Lintfort, służąc jako 
punkt spotkań, miejsce nauki i źródło 
informacji. Wypożyczalnia dysponuje 
ponad 75.000 mediami; są to nie tylko 
książki, ale również audio-książki, 
gazety, czasopisma, płyty muzyczne, 
płyty DVD, media cyfrowe oraz gry 
komputerowe. Jasne stoły do pracy, 
przytulne kąciki do czytania, 
stanowiska komputerowe i internetowe 
zapraszają do czytania, pracy i 
delektowania się słowem pisanym. 
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Biblioteka w Internecie (Web-OPAC) 

System Web-OPAC umożliwia przeszukiwanie baz danych biblioteki, uzyskiwanie informacji 
o wypożyczanych mediach, rezerwowania wypożyczonych (lub niewypożyczonych) tytułów, 
dostęp do konta bibliotecznego z informacjami o wypożyczonych mediach i ewentualnych 
opłatach w Internecie. Można tu też samodzielnie przedłużać terminy zwrotu wypożyczonych 
mediów. 

Wir4-Onleihe (www.onleihe.de/wir4onleihe) 

Ze wspólnego wirtualnego oddziału bibliotek miast połączonych partnerstwem Wir4-Städte 
można pobierać i e-książki, e-gazety i e-wideo i czasowo z nich korzystać. 

Stadtbücherei 
Am Rathaus 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 912 - 385 
Telefaks: 0 28 42 / 912 - 486 
E-mail: stadtbuecherei@kamp-lintfort.de 
Internet: www.kamp-lintfort.de/stadtbuecherei. 

 

Kultura 

Kulturalne korzenie miasta 
sięgają XII wieku. Dzisiaj 
klasztor w Kamp ze swoim 
centrum religijno-kulturowym, 
muzeum Kloster Kamp, 
opactwem i położonym pod 
klasztorem ogrodem 
tarasowym jest miejscem, w 
którym można się zatrzymać i 
wyciszyć. Jest on 
jednocześnie miejscem 
atrakcyjnym turystycznie, w 
którym prezentowane są 
liczne oferty kulturalne, od 
wystaw, przez koncerty po 
teatr na wolnym powietrzu. 

Muzeum Kloster Kamp przedstawia wielowiekową historię i tradycję zakonu cystersów. 
Muzeum geologiczne pokazuje, jakie skarby odnalezione zostały w głębi ziemi w związku z 
eksploatacją złóż węgla, a ponadto 1.000 eksponatów skalnych i mineralnych oraz skamielin 
z regionu. 

Także obiekty przemysłowe, takie jak hala wypłat kopalni albo ABC-Keller są dziś 
wykorzystywane do celów kulturalnych. Ciągle uaktualniana oferta kulturalna sięga od 
koncertów chóralnych i przedstawień teatralnych w hali po koncerty rockowe i kabaret 
muzyczny w Piwnicy. 

Hala miejska jest popularnym miejscem realizacji między innymi oferty teatralnej miasta, a 
także licznych imprez organizowanych przez różne towarzystwa i organizacje. 
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Lokalne przedsiębiorstwa wspierają kulturę miasta, oferując własne wystawy dla 
publiczności, ale również sponsorując imprezy kulturalne. 

Muzeum Kloster Kamp 
Abteiplatz 24 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 40 62  
Godziny otwarcia: wtorek-sobota w godz. 14-18, w niedziele i święta w godz. 11-18. 
 
Muzeum Geologiczne 
Schulzentrum Moerser Straße 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 60 44 34 
Godziny otwarcia: wtorek w godz. 10-12 po uzgodnieniu  

Atrakcje turystyczne 

Kloster Kamp (Klasztor w Kamp) 

Abteiplatz 13 

To pierwsze opactwo cysterskie na 
terenach niemieckojęzycznych stało 
się zarodkiem dzisiejszej dzielnicy 
Kamp. Zostało założone 31 stycznia 
1123 roku przez dwunastu mnichów 
przybyłych z lotaryńskiego klasztoru 
Morimond.  

Opactwo osiągnęło czasy swego 
największego rozkwitu już w 
pierwszych stuleciach po założeniu. 
Nadana klasztorowi ziemia była 
częściowo oddawana w dzierżawę i 
bardzo ceniona, ponieważ dzierżawcy 
mogli korzystać z wysokiego poziomu 
wiedzy mnichów w dziedzinie 

rolnictwa i hodowli. Z tego miejsca mnisi propagowali pług żelazny, uprawę owoców na 
pergolach, uprawę sałaty i hodowlę ślimaka winniczka. Na długo przed zbudowaniem 
pierwszego młyna wiatrakowego przez Holendrów tutejsi mnisi postawili na wzgórzu 
Dachsberg swój własny. Opactwo cieszyło się dużą popularnością; wkrótce było w stanie 
zakładać klasztory zależne.  

Po zniszczeniu w trakcie wojny kolońskiej (1582-1589) opactwo zostało odbudowane dopiero 
w roku 1648, po zawarciu pokoju westfalskiego; następnie przeżyło ono okres swojego 
największego rozkwitu. Prowadziło nawet własne sądownictwo. Budynek sądowy stoi do 
dziś; również ostatni "krzyż immunitetowy" znajduje się na skraju lasu naprzeciwko dojazdu 
do klasztoru. Krzyże takie stały przy wszystkich drogach prowadzących do opactwa. Jeżeli 
osoba łamiąca prawo zbiegła przed policją i dotarła do krzyża, podlegała sądownictwu 
mnichów. Było ono wtedy o wiele mniej okrutne niż sądownictwo świeckie. 

W roku 1802 opactwo zostało rozwiązanie w ramach sekularyzacji pod panowaniem 
napoleońskim; porzucone budynki popadły w ruinę. Pozostał jedynie kościół i były trakt 
szpitalny klasztoru, skarby klasztorne zostały rozproszone po świecie, a mnisi wypędzeni. 
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Ostatni mnich opactwa, Friedrich Michels, został proboszczem miasta Kamp. Jego grób 
znajduje się na ciekawym cmentarzu przy dojeździe do klasztoru.  

W 1823 r. opactwo znalazło się, wskutek reorganizacji granic biskupstw, na terenie 
biskupstwa Münster. Musiało jednak minąć kolejne 130 lat, zanim w miejscowości Kamp 
przywrócono życie klasztorne. W roku 1954 na miejsce tryumfalnie przybyli karmelici, których 
powołał do Kamp biskup Münster. Do początków roku 2003 prowadzili oni czcigodne 
opactwo jako klasztor, ale ostatecznie został on opuszczony ze względu na brak narybku. 
Kolejny raz klasztor Kamp zamieszkuje jego ostatni mnich - ojciec Georg, któremu biskup 
powierzył zadanie przekształcenia klasztoru przy pomocy miasta i parafii katolickiej w 
miejsce spotkań chrześcijan, którym jest dzisiaj. 

W kościele byłego opactwa są wyłożone broszury zawierające szczegółowe informacje. 
Naprzeciwko kościoła, w byłym klasztorze żeńskim, znajduje się muzeum Kloster Kamp, 
informujące o życiu i pracy cystersów - szczególnie w opactwie w Kamp. 

Kräutergarten am Kloster Kamp (Ogród ziołowy przy klasztorze w Kamp) 

Abteiplatz 15 

Zgodnie z cysterską tradycją przy klasztorze, obok jego wejścia, istnieje ogród ziołowy. 
Liczni goście i klienci zawdzięczają go zaangażowanej lekarce, pani dr Brigitte Weller-
Boothe. Ta specjalistka chorób wewnętrznych ma tu swój gabinet i amatorsko pasjonuje się 
botaniką. 

W oddzielonych niewielkimi żywopłotami bukszpanowymi sektorach prezentuje w ogrodzie 
około 400 roślin, rozmieszczonych zgodnie z częściami ciała, na które działają.  

Terrassengarten am Kloster Kamp (Ogród tarasowy przy klasztorze w Kamp) 

W latach 1986-1990 miasto 
Kamp-Lintfort zleciło przy 
decydującym wsparciu 
finansowym rządu 
federalnego i landu Nadrenii-
Północnej Westfalii 
odnowienie zapomnianego, 
położonego na południowym 
zboczu wzgórza Kamper 
Berg ogrodu tarasowego 
byłego opactwa cysterskiego 
Kamp. Podstawą renowacji, 
która po pięcioletnich pracach 
przywróciła Nadrenii 
znaczący pomnik sztuki 
ogrodowej, była zachowana 

barokowa topografia (XVIII w.). Powstała w roku 1750 mapa gruntowa geometry Adama 
dokumentuje ówczesny stan założonego w roku 1700 za czasów opata Edmundusa von 
Richterich ogrodu tarasowego, który był rozbudowywany i upiększany przez następców. 

Bardzo ceniona reorganizacja z początków XX wieku opiera się na wzorze historycznym, ale 
korzysta też ze współczesnych środków architektonicznych. Odbudowa ogrodu tarasowego, 
którego powierzchnia wynosi 21.700 m kw., stanowi jednak dla miasta Kamp-Lintfort i całego 
regionu wzbogacenie nie tylko ogrodnicze, ale i kulturalne. Od roku 1990 miejski urząd 
kultury prezentuje mianowicie w okresie maj-wrzesień w zachodniej oranżerii - konstrukcji 

Kamp-Lintfort  www.kamp-lintfort.de   info@kamp-lintfort.de   +49 2842 9120



szklano-stalowej - większe wystawy sztuki współczesnej. Ponadto od 1992 r. w oranżerii 
wschodniej ogrodu wystawiona jest rzeźba w piaskowcu "Klęcząca" Emerity Pansowowej, a 
w górnej części tarasu rzeźba w brązie "Tomski" Sabine Grzimek. 

Godziny otwarcia: 
Ogród tarasowy klasztoru w Kamp jest otwarty dla publiczności w okresie od 1 kwietnia do 
30 września od godziny 8:00, a w okresie od 1 października i 31 marca od godziny 9:00 do 
zapadnięcia ciemności. Wystawy sztuki w oranżerii zachodniej można oglądać nieodpłatnie 
w specjalnych godzinach otwarcia. 

www.kloster-kamp-lintfort.de 

Kamera internetowa patrzy na odrestaurowany ogród tarasowy przy klasztorze w Kamp. 
Oprócz aktualnego obrazu dostępna jest 24-godzinna historia, aktualne i zarchiwizowane 
dane pogodowe, kalendarz imprez oraz interaktywna przeglądarka zdjęć. 

 

Altsiedlung (Stare osiedle) 

Między ulicami Moerserstrasse, Ringstrasse, Auguststrasse i Franzstrasse,  

Na wschód od terenu kopalni, a więc 
w obszarze regularnie narażonym na 
wpływ wiejącego z niekorzystnego 
kierunku wiatru, kopalnia rozpoczęła 
w roku 1909 budowę kolonii 
górniczej. W kilku etapach 
wybudowano zamkniętą kolonię 
mieszkalną dla górników z 2.300 
mieszkaniami, centralnym rynkiem i 
należącymi do kopalni sklepami 
towarowymi. Ukończone ostatecznie 
w roku 1930 osiedle wykazuje 
wyraźne wpływy niemieckiego ruchu 
na rzecz miast-ogrodów, 
inspirowanego wsią organiczną 
epoki przedprzemysłowej. 

Charakteryzują go kręte aleje (do każdego domu prowadzi oddzielna uliczka) z atrakcyjnymi 
domami jednorodzinnymi, za którymi kryje się ogródek uprawny z zagrodą dla „krowy 
górnika", czyli kozy. Uważny obserwator stwierdzi przy tym, że wszystkie domy należą do 
jednego z niewielu podstawowych typów, lecz dzięki różnym konfiguracją kalenic i ścian 
szczytowych i różnie wykonanym pokryciom dachowym oraz ozdobnym detalom sprawiają 
bardzo urozmaicone wrażenie.  

Dzisiaj osiedle jest wzorowo odrestaurowane i chronione jako największe spójne osiedle 
górnicze w Zagłębiu Ruhry. Jego fasady w znacznym stopniu się zachowały, dzisiaj jednak 
kryją się za nimi nieco obszerniejsze niż niegdyś mieszkania. Wiele domów jest dziś 
własnością prywatną. Ze względu na to, że posiadające własny ratusz, kościoły i szkoły 
osiedle było samowystarczalne, a zarazem stanowiło pierwszą spójną zabudowę dzielnicy 
Lintfort, mieszkańcy Kamp-Lintfort nazywają je również "starym osiedlem" albo „kolonią". 

W traktowanej łagodniej przez pogodę zachodniej części terenu kopalni powstało duże 
osiedle dla personelu kierowniczego czy inaczej „urzędników" kopalni. 
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Haus des Bergmanns 
Ebertstraße 88, Ecke Antonstraße, 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon 0 28 42 / 4 17 84 albo pan Stratenhoff, telefon 0 28 42 /  64 24 
Godziny otwarcia: w środy i niedziele w godz. 14:00-17:00 oraz dla grup po uzgodnieniu. 

Wandelweg - droga, która opowiada 

Wandelweg to wykonane środkami 
architektury krajobrazu połączenie 
szlaku dla pieszych i rowerzystów 
między obydwoma historycznymi 
rdzeniami miasta Kamp-Lintfort, 
czyli dzielnicami Kamp i Lintfort.  
Elementem łączący oba te 
geograficzne i historyczne bieguny 
urbanistyczne jest rzeka Große 
Goorley, płynąca w kierunku 
dzielnicy Kamp i uchodząca tam do 
Fossa Eugeniana, czyli 
prowadzącego do Renu 
hiszpańskiego systemu 
kanalizacyjnego z XVII wieku. 
Punktem wyjściowym wzgl. 

końcowym liczącego 2,3 km długości szlaku Wandelweg, prowadzącego głównie wzdłuż 
rzeki Große Goorley, są wzgórze Kamper Berg ze "starym" i "nowym" ogrodem opactwa w 
Kamp oraz Lasek Stefana (Stephanswäldchen) w Lintfort. Szlak łączy obie części miasta w 
nowy jakościowo sposób. 

Realizacja przedsięwzięcia metodami architektury krajobrazu rozpoczęła się w roku 2004 i 
odbywała się w trzech większych etapach budowlanych. Wandelweg umożliwia 
odwiedzającym zapoznanie się z ważnymi aspektami miejscowości Kamp-Lintfort niejako 
"mimochodem". 

Sport w Kamp-Lintfort 

Przyjazne dla sportu miasto 
Kamp-Lintfort potrafi spełnić 
życzenia każdego sportowca. 
Posiada na przykład park 
rekreacyjny Pappelsee z 
odkrytym i krytym basenem. 
Jest tu też wiele boisk 
piłkarskich i kortów 
tenisowych, studiów fitness, 
centrum squasha i 
badmintona oraz możliwości 
żeglowania i sufringu nad 
jeziorem Rossenrayer See. 
Poza tym około 50 zrzeszeń 
sportowych oferuje 
możliwość uprawiania 

praktycznie wszystkich dyscyplin sportu wraz z innymi ich wielbicielami. 
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Rozległe tereny leśne w północnej części miasta zapraszają do uprawiania dyscyplin nordic 
walking, chodu i wędrówek. Broszurę ze szkicami szlaków można pobrać z Internetu. 

Między wzgórzami Kamper Berg i Niersenberg znajduje się idyllicznie położone 18-dołkowe 
pole golfowe (par 72, 6095 m). Właścicielem pola golfowego jest klub golfowy Am Kloster 
Kamp e.V.. Zintegrowany z krajobrazem Dolnego Renu teren charakteryzuje się atrakcyjnymi 
polami golfowymi z ciekawymi przeszkodami wodnymi. Obiekt posiada pole treningowe do 
chippingu i pitchingu oraz szerokie pole puttingowe oraz driving range. U stóp klasztoru w 
Kamp dostępna jest szeroka oferta usług związanych ze sportem golfowym. 

Poznawanie przyrody na grzbiecie 
konia albo z bryczki to przeżycie 
samo w sobie. Dla jeźdźców 
dostępnych jest u nas 20 km 
oznakowanych szlaków jeździeckich - 
prowadzących przeważnie przez las, 
dwie hale jeździeckie, a dla dzieci tor 
do jazdy na kucykach. Wyjątkową 
pomocą jest dostępny w księgarniach 
atlas wędrówkowych szlaków 
jeździeckich Dolnego Renu 
(Reitwanderatlas Niederrhein). 

 

Czas wolny i wypoczynek 

Możliwości spędzania czasu wolnego w Kamp-Lintfort są znane i lubiane daleko poza 
granicami miasta. Czy to w basenie rekreacyjnym Pappelsee, w sztucznej dżungli czy na 
polu golfowym, na rowerze, w przyczepie kempingowej albo w awionetce - gwarantujemy 
mnóstwo świetnej zabawy! 

Spaßbad Pappelsee (Basen rekreacyjny Pappelsee) 

Szczególną atrakcją dla osób 
chcących uprawiać sport czy 
szukających odpoczynku jest basen 
rekreacyjny Pappelsee w Kamp-
Lintfort, znana daleko poza 
granicami regionu Dolnego Renu 
oaza wypoczynkowa z krytym i 
odkrytym basenem oraz kawiarnią. 

Bertastraße 74 
Telefon: 0 28 42 / 8 16 40 
Internet: www.spassbad-
pappelsee.de 
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Lotnisko Saalhoff 

Odwiedziny na lotnisku Saalhoff są 
zawsze przeżyciem w letnie 
weekendy. Startują z niego samoloty 
silnikowe i szybowce, balony na gaz 
i gorące powietrze oraz ultra-lekkie 
samoloty. Można tu również 
rezerwować loty wycieczkowe 
oferowane przez lokalne 

towarzystwo sportów lotniczych.  

Alpener Straße 39 
GPS: N 51°31'47 - E 6°32'33 
Telefon: 0 28 42 / 4 10 10 
 
 
 

Park saunowy Kamperbrück 

Oferta wypoczynku w saunie obejmuje dziewięć różnych typów saun oraz luksusowe, 
zapewniające relaks i ochłodę instalacje. Zdrowie i przyjemność pod jednym dachem. 
Nowością jest centrum wellness, wybudowane w stylu łaźni rzymskiej. 

Hoerstgener Str. 132 
Telefon: 0 28 42 / 4 24 12 

Carrera Erlebniswelt (Tor atrakcji Carrera) 

Codziennie odbywają się tutaj, na olbrzymim torze Carrera, trudne zawody. Na małe, duże i 
dorosłe dzieci czeka fascynujący świat powszechnie znanych gokartów. 

Oststraße 31 
Telefon: 0 28 42 / 9 17 71 

Spiel-Dschungel (Sztuczna dżungla) 

Plac zabaw pod dachem dla dzieci w wieku do 12 lat z licznymi możliwościami kreatywnej 
zabawy. 

Oststraße 15 
Telefon: 0 28 42 / 90 30 55 

Parking dla pojazdów kempingowych 

W odległości pięciu minut jazdy rowerem od centrum miasto oferuje bezpłatny parking. Jest 
to wyasfaltowany, duży parking o lekko opadającym terenie pod zapewniającym przyjemny 
cień drzewami. W godzinach otwarcia basenu rekreacyjnego Pappelsee można tu bezpłatnie 
korzystać z toalet. W przypadku grup klubowych obejmujących ponad dziesięć pojazdów 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w informacji miejskiej. 
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Wędrówki rowerowe 

Już dawno rowerzyści z kraju i zagranicy 
odkryli, że Dolny Ren jest dla nich rajem na 
ziemi. Region ten jest - z nielicznymi 
wyjątkami - bardzo płaski. Dzięki temu 
całodzienna wycieczka rowerowa nie będzie 
zbyt uciążliwa nawet dla najmłodszych 
rowerzystów, tym bardziej że liczne zabytki, 
atrakcje, wiejskie kawiarnie i pomniki 
przyrody zapraszają do częstych postojów. 

Szczególnie Kamp-Lintfort, ze swoimi dużymi 
obszarami leśnymi i typowym krajobrazem 
dolnego biegu Renu oraz jego licznymi 
starorzeczami płynącymi przez pola, łąki i 

pastwiska, stanowi doskonały punkt wyjścia dla przyjemnych wycieczek. 

W Kamp-Lintfort biorą swój początek trzy szlaki rowerowe, na których można znaleźć wiele 
interesujących miejsc. W informacji miejskiej można nabyć szczegółowe i ilustrowane 
przewodniki po szlakach „Historyczne drogi komunikacji" (Entlang historischer 
Verkehrswege, 53 kilometry) „Warzelnie, destylarnie i tłocznie" (Brauen, Brennen und 
Keltern, 21 kilometrów) oraz „Okolice Kamp-Lintfort" (Rund um Kamp-Lintfort, 45 kilometrów) 
w cenie 7,50 euro każdy. 

Poza tym przez nasz region prowadzi wiele dobrze rozbudowanych i oznakowanych 
pozamiejscowych szlaków rowerowych. Głównym z nich jest znany „Szlak Dolnego Renu" 
(NiederRhein-Route), którego kilka bocznych odcinków biegnie przez teren miasta. Tę i inne 
mapy rowerowe można również nabyć w informacji miejskiej. 

Wędrówki 

Miasto Kamp-Lintfort stworzyło liczne prowadzące zarówno przez miasto, jak i przez 
krajobraz regionu Dolnego Renu szlaki wędrówkowe dla uprawiających nordic walking, chód 
i wędrówki turystyczne.  

 Szlak K , oznakowany literą „K" w okręgu, prowadzi wzdłuż rzeki przez urokliwe 
krajobrazowo obrzeża miasta. 

O wiele dalej prowadzi szlak Dolnego Renu, pielęgnowany przez Towarzystwo Przyjaciół 
Wędrówek Górskich i Pieszych Dolnego Renu (Niederrheinischer Berg- und Wanderfreunde 
e.V.). Na w sumie 132 km łączy on atrakcyjnymi widokowo szlakami osiem położonych nad 
Dolnym Renem miejscowości. Jest oznakowany literami „NW". 

Bezpłatne informacje o wszystkich rodzajach wędrówek i szlakach są dostępne w informacji 
miejskiej. 

Kręgielnie 

Grać w kręgle można w Kamp-Lintfort w wielu kręgielniach prowadzonych przez różne 
punkty gastronomiczne lub w kręgielni halowej. 

Moerser Str. 167 
Telefon 0 28 42 / 5 06 46 lub 34 31 
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Nocleg w Kamp-Lintfort 

 
Od ekskluzywnego apartamentu po 
niedrogi pensjonat – niezależnie od tego, 
czy gość szuka u nas najwyższej klasy 
hotelu, czy prywatnego pokoju, w Kamp-
Lintfort ma nie tylko swobodny, ale i 
szeroki wybór. Siedem hoteli, trzy 
pensjonaty i trzy obiekty oferujące pokoje 
prywatne chcą się zatroszczyć o jego 
niezakłócony sen po odwiedzinach w 
parku rekreacyjnym lub pola golfowego 
albo po rowerowej wycieczce. 

 

Hotele 

Hoerstgener Landhotel "Zur Post"  
Dorfstraße 29  
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 92 14 98 – 0 
Telefaks: 0 28 42 / 92 14 98 - 33  
E-mail: info@hotelrestaurant-zur-post.de  
Internet: www.hotelrestaurant-zur-post.de 
 
Hotel am Prinzenplatz "Zur Post"  
Friedrich-Heinrich-Allee 1 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 22 11 
Telefaks: 0 28 42 / 23 33 
E-mail: info@hotelzurpost-kamp-lintfort.de  
Internet: www.hotelzurpost-kamp-lintfort.de 
 
Hotel "Casablanca"  
Moerser Straße 455 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 5 06 20  
Telefaks: 0 28 42 / 9 17 02 
 
Hotel "Casino im Park"  
Friedrich-Heinrich-Allee 54 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 9 63 40  
Telefaks: 0 28 42 / 6 06 61  
E-mail: casino@nk-hotels.de  
Internet: www.nk-hotels.de 
 
Hotel "Laguna"  
Moerser Straße 116 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 9 21 39 50  
E-mail: hotel-restaurant-laguna@gmx.de 
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Hotel "Lintforter Hof"  
Moerser Straße 325 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 92 91 - 104  
Telefaks: 0 28 42 / 92 91 - 105  
E-mail: info@lintforterhof.de  
Internet: www.lintforterhof.de 
 
Wellings Parkhotel  
Neuendickstraße 96 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 21 04-0  
Telefaks: 0 28 42 / 21 09  
E-mail: info@wellings-parkhotel.de  
Internet: www.wellings-parkhotel.de 
 

Pensjonaty 

Gästehaus Bauernhof Ermen  
Altfelder Straße 248 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 4 21 44  
Telefaks: 0 28 42 / 9 28 11 49  
Internet: www.gaestehaus-ermen.de 
 
Gasthaus "Zur Linde"  
Hoerstgener Straße 153 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 4 13 80  
Telefaks: 0 28 42 / 4 13 80 
 
Pension "Zum Klosterblick"  
Moerser Straße 31 b 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 5 56 09  
Telefaks: 0 28 42 / 5 56 06  
E-mail: Pension-Klosterblick@t-online.de  
Internet: www.pension-klosterblick.de 
 

Pokoje prywatne: 

Privatzimmer Dalschen  
Prinzenstraße 17 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0177 / 6 23 24 91  
E-mail: dalschen@t-online.de 
 
Privatzimmer Jahn  
Niersenbruchstraße 24 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 4 20 56  
E-mail: privatzimmerjahn@aol.com  
Internet: www.privatzimmer-jahn.de 
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Privatzimmer Streup  
Krähenweg 15 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: 0 28 42 / 4 13 15  
E-mail: gisela.streup@gmx.de 

Ośrodek gospodarczy Kamp-Lintfort 

Kamp-Lintfort jest średnim 
centrum gospodarczym 
położonym na lewym brzegu 
Dolnego Renu, liczącym 
około 40.000 mieszkańców. 
Miasto Kamp-Lintfort, 
naznaczone gospodarczo i 
urbanistycznie przez 
górnictwo węgla kamiennego, 
jest już dzisiaj, dzięki 
skutecznie wdrożonej 
reorganizacji strukturalnej, 
nowoczesnym ośrodkiem 

technologicznym, 
logistycznym i edukacyjnym, 
wykorzystującym swoje 

położenie geograficzne w obszarze gospodarczym Zagłębia Ruhry i państw Beneluksu. 

Ośrodek gospodarczy Kamp-Lintfort cechują w szczególności doskonałe połączenia 
komunikacyjne z siecią dróg ogólnokrajowych, dwa węzły autostradowe (A 42 i A 57) oraz 
bliskość największego europejskiego portu śródlądowego w Duisburgu. Ponadto Kamp-
Lintfort dysponuje szerokim wyborem gospodarczych gruntów budowlanych, oferowanych na 
szczególnie korzystnych warunkach. Zlokalizowane na połączeniu silnie zurbanizowanego 
Zagłębia Ruhry z raczej wiejskimi terenami regionu Dolnego Renu miasto Kamp-Lintfort jest 
atrakcyjnym miejscem pracy i zamieszkania. 

Marketing miejski w Kamp-Lintfort 

Przemiana śródmieścia 

Marketing miejski to 
długoterminowa, 

wspólnotowa forma rozwoju 
urbanistycznego, której celem 
jest uatrakcyjnianie miasta i 
jego oferty. Aktywny udział w 
tworzeniu koncepcji 
opracowanej w roku 2002 
przez spółkę StadtUmBau 
GmbH mieli obywatele 
miasta, obecne w nim 
zakłady pracy i instytucje 
oraz handel. W grupach 
roboczych i na forach 
obywatelskich prowadzone 
były ożywione dyskusje i 
intensywne prace. W fazie 
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ostatecznej realizacji projektów centrum naszego miasta przechodzi obecnie jedyną w swoim 
rodzaju przemianę urbanistyczną. Przebudowa placu Prinzenplatz, deptaka handlowego 
Moerser Straße oraz centralnego dworca autobusowego nastąpiła w latach 2008-2010. 
Największym projektem pod względem woluminu budowlanego i znaczenia jest wyburzenie 
trzech wieżowców, znanych jako białe olbrzymy. W ich miejscu prawdopodobnie do końca 
2012 r. powstanie nowe centrum handlowe EK 3 (zakupy pod trzema dębami). Postęp prac 
można śledzić na specjalnej stronie internetowej , m. in. przez kamerę internetową. 

Marketing miejski w praktyce - wspólna rozmowa i wspólne działanie 

Kamp-Lintfort dysponuje sprawnym handlem detalicznym, reprezentowanym przez 
zaangażowaną wspólnotę reklamową, przyciągającą gości z daleka i bliska 
organizowanymi przez siebie imprezami, takimi jak wiosenny bazar, święto miasta i jarmark 
bożonarodzeniowy. Mimo to nie można zapewnić pełnego stopnia wykorzystania lokali. 
Nasza giełda obiektów stanowi ofertę działu wspierania przedsiębiorczości i wspólnoty 
reklamowej skierowaną do właścicieli budynków i interesantów z celem skutecznego i 
szybkiego pośredniczenia w wynajmie i sprzedaży wolnych obiektów. 

Obsługa mieszkańców 

Wiele spraw można już w 
naszym mieście załatwić „w 
sieci". Oferta ta jest ciągle 
rozbudowywana. Oszczędza 
to nie tylko mieszkańcom 
wizyt w urzędzie i pozostawia 
im więcej czasu na inne 
ważne sprawy. 

Chętnie informujemy, do kogo 
należy się zwracać w 
sprawach nienależących do 
zakresu odpowiedzialności 
urzędu miasta. 

 

Pierwszy kontakt jest możliwy telefonicznie pod numerem 0 28 42 /  912-0 oraz osobiście w 
recepcji ratusza. 

Biuro Obsługi Mieszkańców 

Wiele usług można zamówić w Biurze Obsługi Mieszkańców ratusza. Biuro Obsługi 
Mieszkańców jest czynne w następujących godzinach: 

Dni powszednie Godziny otwarcia Biura Obsługi Klientów 

Poniedziałek od 8:00 do 16:00 

Wtorek od 8:00 do 16:00 

Środa od 8:00 do 12:30 

Czwartek od 8:00 do 18:00 

Piątek od 8:00 do 12:30 

Sobota od 10:00 do 12:00  

 
Telefon 0 28 42 / 912-203 do -207 
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Dalsze osoby kontaktowe 

 Informacja miejska  
Telefon 0 28 42 / 912 - 444 
E-mail: stadtinformation@kamp-lintfort.de 
 

 Biuro Kulturalne 
Telefon 0 28 42 / 912 - 400 
E-mail: kulturbuero@kamp-lintfort.de 
 

 Urząd ds. Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu 
Telefon 0 28 42 / 912 - 274 
E-mail: sjs@kamp-lintfort.de 
 

 Urząd ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Marketingu Miejskiego 
Telefon 0 28 42 / 912 - 222 
E-mail: wifoe@kamp-lintfort.de 

 

Godziny otwarcia 

poniedziałek piątek od 08:00 do 12:00,  
wtorek od 14:00 do 16:00 
czwartek od 14:00 do 18:00 

Pendlernetz (Sieć dojazdowa) 

"Jedźmy mądrze - oszczędzajmy razem" to motto nowego działu obsługi mieszkańców. 

Za pośrednictwem działu obsługi mieszkańców można już łatwo i bezpłatnie (poza kosztami 
połączenia internetowego) tworzyć grupy przejazdowe. Warunkiem skuteczności tego 
serwisu internetowego jest udział jak największej ilości ludzi. Zarówno szukających, jak i 
oferujących możliwości wspólnych przejazdów. 

Internet: kreis-wesel.pendlernetz.de 

Impressum 

 

Stadt Kamp-Lintfort 
Am Rathaus 2 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon: +49 28 42 912 - 0 (centrala) 
Telefax: +49 28 42 912 - 367 
E-mail: info@kamp-lintfort.de 
Internet: www.kamp-lintfort.de 
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