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Witamy w zielonej części regionu Hunsrück i Naheland
Życie i praca w prawdziwym kraju urlopowym



3

Powiat Birkenfeld leży na południowym zachodzie kraju 
związkowego Nadrenia-Palatynat w bardzo zróżnicowanym 
regionie wzgórz średniej wysokości Hunsrück i Naheland 
(Kraina rzeki Nahe), bogatym w wysokie lasy, pierwotne do-
liny rzek i strumieni. Na terenie powiatu leży tutaj, w ser-
cu Europy, część jedynego w swoim rodzaju naturalnego i 
kształtowanego przez człowieka parku krajobrazowego Saar-
Hunsrück będącego częścią dużego regionu europejskiego 
SaarLorLux. Naturalne warunki tego regionu uczyniły te tereny 
jednym z pierwszych siedlisk człowieka w Europie Środkowej. 
Park narodowy, który jest planowany w tym regionie, przyczy-
ni się do długotrwałego zachowania naturalnego piękna ob-

szaru Hunsrück i jego naturalnego, z punktu widzenia ekologii 
ważnego krajobrazu dla przyszłych generacji.

Ze względu na swoje centralne położenie w środku ważnych 
osi ruchu z północy na południe oraz ze wschodu na zachód 
wszystkie istotne aglomeracje krajowe i zagraniczne są wy-
godnie osiągalne. Głównymi trasami ruchu drogowego są 
przy tym autostrada federalna A 62 oraz drogi federalne B 
41 i B 269. U progu regionu znajduje się port lotniczy Frank-
furt-Hahn. Dobre połączenia komunikacyjne istnieją także 
w kierunku portów lotniczych we Frankfurcie nad Menem, 
Saarbrücken, Luksemburgu i Zweibrücken. Przez teren po-
wiatu prowadzi główna trasa kolejowa Deutsche Bahn relacji 
Moguncja-Saarbrücken z dwoma regionalnymi dworcami w 
Idar-Oberstein i Neubrücke. Sieć dróg zapewnia krótkie tra-
sy, ruch samochodowy bez korków, dobrze funkcjonującą 
komunikację autobusową, szybkie ratownictwo i pomoc 
medyczną bez utrudnień. Na terenie powiatu działa obok 
gęstej sieci lekarzy rodzinnych i specjalistycznych kilka szpitali 
dysponujących działami specjalistycznymi, troszczących się o 
zdrowie mieszkańców.
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Znaczenie gospodarcze nadawał temu regionowi – który jest 
położony przy trasie turystycznej Niemiecka Droga Kamieni 
Szlachetnych – przez wiele wieków przemysł biżuteryjny oraz 
przemysł obróbki kamieni szlachetnych. W regionie wokół 
miasta Idar-Oberstein eksploatowano złoża minerałów, a li-
czne strumienie napędzały maszyny szlifierskie lokalnych 
rzemieślników. O międzynarodowym znaczeniu tej niemieckiej 
stolicy kamieni szlachetnych świadczy lokalizacja Niemieckie-
go Instytutu Gemologicznego oraz targi Intergem – jedne z 
najważniejszych targów biżuteryjnych. Wiedza w zakresie pro-
dukcji biżuterii przyczyniła się do powstania przedsiębiorstw 
zajmujących się zaawansowanymi technologiami w zakresie 
obróbki metalu i tworzyw sztucznych oraz produkcją specja-
listycznego wyposażenia laboratoryjnego. Wiele z tych firm 
należy do wiodących przedsiębiorstw swojej branży na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Szczególnymi kompetencjami 
cechują się regionalni kooperanci przemysłu motoryzacyj-

nego należący do priorytetowych dostawców znanych produ-
centów samochodów. Solidną ofertę miejsc pracy i nauki za-
wodu zapewnia właściwa mikstura dużych, średnich i małych 
przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, rzemiosła, 
gospodarki rolnej i turystyki.

Miejscowy handel, filie znanych domów mody, marketów 
elektronicznych, markety budowlane i sklepy meblowe 
spełniają wszystkie życzenia w zakresie zakupów. Obok su-
permarketów i małych sklepów działają liczne targi i sklepi-
ki rolnicze oferujące bogaty wybór regionalnych produktów 
spożywczych i żywności ekologicznej. Jakość wody mineralnej 
ze źródeł w Schwollen jest znana poza granicami regionu. 
Wszystko, co wymaga rozwiązań realizowanych online, jak 
np. e-shopping, jest możliwe dzięki sieci szybkiego internetu 
dostępnej na terenie całego powiatu. Atrakcyjne targi handlo-
we dla fachowców i konsumentów informują o nowościach i 
oferują szanse na zakupy po cenach preferencyjnych.
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Powiat jest pierwszym wyborem w zakresie życia i miesz-
kania przyjaznego rodzinie. Gęsta sieć żłobków, przedszkoli 
i szkół oferujących całodzienną opiekę oraz giełda opieku-
nek domowych zapewniają, że dzieci są w każdym czasie 
w dobrych rękach. Oferta mieszkaniowa czyni nasz powiat 
przystępnym rajem w zielonym regionie. Średnia wysokość 
czynszu najmu jednego metra kwadratowego bez ogrzewa-
nia leży poniżej 5 euro, cena kupna jednego metra kwadra-
towego mieszkania leży na poziomie poniżej 1000 euro, a 
cena kupna działki gruntu na cele mieszkalne wynosi tylko 
30 do 60 euro. Stosunkowo niskie są także stawki wielu ta-
ryf ubezpieczeniowch. Miłośnicy historycznych budynków 
korzystają z funduszy pomocowych kraju związkowego, np. 
w ramach programu ulepszenia warunków życia na wsi. Re-
alizacji własnego wymarzonego domu nic nie stoi na prze-
szkodzie.

Bogata oferta w zakresie edukacji obejmuje klasyczne 
szkoły podstawowe, szkoły średnie typu Realschule plus, 
gimnazja, zespoły szkół zintegrowanych – także w syste-
mie całodziennym – oraz szkoły zawodowe i wyższe szkoły 
zawodowe. Filiami Wyższej Szkoły Zawodowej w Trewirze, 
placówki o międzynarodowym znaczeniu, jest Umwelt-
Campus Birkenfeld (UCB) oraz Campus für Edelstein- und 
Schmuckgestaltung – Oddział Obróbki Kamieni Szlachetnych 
i Wzornictwa Biżuteryjnego w Idar-Oberstein. Szeroki wach-
larz ofert powiatowej szkoły dla dorosłych, fundacji Elisa-
beth-Stiftung w Birkenfeld i licznych stowarzyszeń obejmuje 
różnorodne programy edukacyjne dla dorosłych.





9

Trudność wyboru charakteryzuje także życie kulturalne w 
naszym regionie. Nowoczesne kino cyfrowe 3D, kina studyj-
ne i kina na wolnym powietrzu prezentują zarówno aktualne 
‚blockbustery‘ jak i klasyczne dzieła kinematografii. Kilkaset 
tysięcy osób odwiedza każdego roku liczne jarmarki organi-
zowane na terenie naszego powiatu, jak np. znany poza gra-
nicami regionu Festyn Pieczeni z Rożna w Idar-Oberstein 
(Spießbratenfest), Veitsrodter Prämienmarkt oraz liczne dal-
sze imprezy i jarmarki. W regionie znajdują się liczne muzea 
prezentujące historię regionu obejmującą kilka tysięcy lat. 
Obok znanego na całym świecie Niemieckiego Muzeum Ka-
mieni Szlachetnych istnieje także muzeum krajowe Birkenfel-
der Landesmuseum, a z bogatą historią ludzkiego życia w tym 
regionie od wczesnej epoki żelaza do dziś można zapoznać się 
w skansenie osiedla celtyckiego Altburg, kopalni łupków Her-
renberg i kopalni miedzi Fischbach. Prawdziwą atrakcją są co-
roczne targi INTERGEM, na których wiodący międzynarodowi 
wystawcy prezentują swoje kamienie szlachetne i wyroby ju-
bilerskie.

Liczne imprezy muzyczne i występy teatralne oferują program 
dla każdego gustu: rock, pop, muzyka ludowa, jazz, big-band 
swing lub koncerty muzyki klasycznej. Głównymi atrakcjami 
są liczne imprezy na wolnym powietrzu jak „dni jazzu“ Idar-
Obersteiner Jazztage, festiwal muzyki folk (Altburg-Folkfesti-
val), Hexenrock-Festival, koncerty muzyki kameralnej w zamku 
Birkenfeld oraz regularne przedstawienia operowe w natural-
nej scenerii – z udziałem znanych muzyków i artystów z kraju 
i zagranicy. Bogaty program estradowy uzupełniają przed-
stawienia w Teatrze Miejskim w Idar-Oberstein lub występy 
teatralne, kabaret lub małe formy teatralne na małych sce-
nach w różnych miejscowościach naszego powiatu. Głównymi 
atrakcjami są coroczne przedstawienia w ramach programu 
teatru letniego Idar-Obersteiner Theatersommer na zamku 
Oberstein – będące częścią letniego programu kulturalnego 
kraju Nadrenia-Palatynat (Kultursommer Rheinland-Pfalz) – 
oraz znana poza granicami kraju impreza Karl-May-Festspiele 
na scenie plenerowej w Mörschied.





11

Życie sportowe na terenie powiatu charakteryzuje się tym, 
że prawie każda miejscowość posiada własny klub sportowy, 
boiska i hale oraz inne ośrodki i dysponuje szeroką ofertą 
możliwości uprawiania sportów. Do wyboru są gry piłkowe, 
lekkoatletyka i pływanie, a także studia fitness, sporty wal-
ki lub jeździectwo i golf. Ambitni gimnastycy mogą korzystać 
z Krajowego Centrum Wyczynowego Gimnastyki Artysty-
cznej. Do dyspozycji fanów lotnictwa sportowego są dwa 
kluby posiadające własne lotniska dla samolotów, szybow-
ców i samolotów ultralekkich, a także sekcje latania mode-
lami. Sport motorowy ma w naszym regionie długą tradycję 
i jest uprawiany w aktywnie działających klubach. Etap ADAC 
Deutschland-Rallye rajdowych mistrzostw świata prowadzi 
każdego roku przez powiat Birkenfeld. Miłośnicy natury mogą 
odkrywać krajobrazowe uroki naszego regionu rowerem lub 
pieszo. Gęsta sieć premiowanych szlaków turystycznych jest 
z pewnością jedyna w swoim rodzaju w Niemczech. Park wa-
kacyjny Hambachtal oferuje liczne atrakcje rekreacyjne w 

jednym miejscu. Nasz region jest ze względu na swoją bogatą 
faunę atrakcyjnym rewirem dla myśliwych i wędkarzy. Pas-
mo górskie Hunsrück, a szczególnie najwyższe wzniesienie w 
Nadrenii-Palatynacie, góra Erbeskopf o wysokości 816 met-
rów, jest atrakcyjnym regionem do uprawiania narciarstwa i 
saneczkarstwa, istnieje tu nawet letni tor saneczkowy.

Lokalna gastronomia regionu Hunsrück i Krainy Nahe roz-
pieszcza swoich gości delikatesami regionalnej kuchni 
jak pieczenią z rożna w stylu „Idar-Obersteiner Spießbra-
ten“, kiełbasą ziemniaczaną, faszerowanymi kluskami oraz 
oczywiście daniami z dziczyzny wszelkiego rodzaju. W regionie 
Hunsrück jest jednak także obecna gastronomia najwyższej 
klasy. W naszym regionie można znaleźć trzy ze 100 najleps-
zych niemieckich restauracji. Ofertę klasycznych restauracji 
i tradycyjnych regionalnych gospód uzupełnia szeroki wach-
larz rodzinnych restauracji z kuchnią włoską, grecką, turecką, 
indyjską, japońską i chińską.
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