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Steinheim leży w części centralnej Niemiec, w dystrykcie Kres Höxter w landzie Nadrenia Północna-Westfalia. 
Administracyjnie Miasto Steinheim składa się z historycznego miasta Steiheim i ośmiu wsi.  
 
Historia: 
Miasto Steinheim w obecnym kształcie powstało w wyniku lokalnej reformy terytorialnej z 1971 r., kiedy to 
miasto o tej samej nazwie, powstałe w roku 1275, zostało połączone z 8 okolicznymi wsiami o wielowiekowej 
tradycji. Powstały w wyniku tego ośrodek ma 14 000 mieszkańców i powierzchnię 76 km2. W samym mieście 
Steinheim mieszka ok. 8 800 ludzi. W wyniku reformy miasto uzyskało statut ośrodka o średniej wielkości, co 
oznacza, iż musi ono zapewniać dostęp do pewnych usług, w szczególności szkół i obiektów użyteczności 
publicznej, na przykład szpitala.  



 
Ostatnie prace wykopaliskowe dowiodły, że Steinheim było zamieszkane już w Epoce Żelaza. Jedną z godnych 
uwagi cech tego pagórkowatego i gęsto zalesionego regionu jest wysoka jakość gleby. To w przeszłości 
prowadziło do jej intensywnego wykorzystania dla celów rolniczych. Mała rzeczka Emmer i jej dopływy są 
również charakterystyczną częścią krajobrazu. Region ten jest zwany Dorzeczem Steinheim i położony jest na 
wysokości 130-180 m n.p.m.. Najwyższym punktem na terenie miasta jest wzgórze Velmers Tod sięgające 468 
m n.p.m. i będące najwyższym wzniesieniem niskiego pasma górskiego Eggegebirge, do którego Steinheim 
częściowo należy.  
 
Charakterystyka: 
W przeciągu ostatnich lat Steinheim stał się konkurencyjnym ośrodkiem średniej wielkości w regionie. 
Systematycznie rozbudowywano system szkolnictwa, w związku z czym w chwili obecnej w Steinheim 
znajdują się szkoły podstawowe, gimnazjum jak również szkoła dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
wiedzy. Ośrodek ten obejmuje swym zasięgiem 2 600 uczniów, wielu z nich mieszka w sąsiadujących 
miastach. Ponadto Steinheim jest w stanie zapewnić swym mieszkańcom 450 miejsc w przedszkolach 
przeznaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W Steinheim istnieje 10 różnych tego typu placówek,  
z których część oferuje opiekę na pełnym wymiarze godzin. W Steinheim znajduje się również szpital z 134 
łóżkami, co wpływa bardzo korzystnie na funkcjonowanie miasta o tym rozmiarze. 
 
W Steinheim znajduje się 150 stowarzyszeń i klubów, co przyczynia się do zwiększenia jakości życia na jego 
obszarze. Wśród nich można wymienić stowarzyszenia muzyczne, kluby sportowe, kluby strzelnicze oraz 
stowarzyszenie ds. karnawału, która uczyniła karnawał w Steinheim sławnym. W ciągu minionych lat 
podniesiono atrakcyjność Steinheim poprzez realizację kilku projektów, np. rozbudowę ścieżek rowerowych. 
Dzięki LEADER II - programowi Unii Europejskiej - możliwa była poprawa atrakcyjności wsi należących do 
Steinheim. Program ten i poparcie mieszkańców doprowadziły do tego, iż dwie wsie, tj. Ottenhausen  
i Hagedorn zdobyły złoty medal w konkursie „Nasza wieś ma przyszłość”. Ottenhausen  uczestniczyło również 
w Expo 2000  i w konkursie wsi europejskich. W Nordrhein-Westfalen Ottenhausen jest zwane „ekologiczną 
wsią przyszłości”. 
 
Szybki rozwój terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pokazuje, iż ludzie lubią mieszkać  
w Steinheim. W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców Steinheim zwiększyła się o 1 500 osób. Polityka 
miasta polegająca na oferowaniu tanich działek pod zabudowę na terenie miasta i wsi okazała się sukcesem. 
Także rodziny z sąsiadujących ze Steinheim miast osiedliły się tam dzięki poprawionej jakości życia  
w mieście. Liczne środki przedsięwzięte w zakresie ochrony przyrody mają swój udział w zwiększeniu 
atrakcyjności Steinheim.  
Na terenie miasta znajdują się dwie drogi federalne i linia kolei elektrycznej. 

 
Gospodarka Steiheim: 
Przez wieki głównym źródłem utrzymania Steinheim było rolnictwo, które rozwijało się na bardzo żyznych 
glebach. W procesie industrializacji na terenie miasta założono wiele przedsiębiorstw zajmujących się handlem, 
przemysłem czy też usługami. Roboty ciesielskie i przemysł meblowy, jak również dostawy surowca na ich 
potrzeby, możliwe dzięki bogactwu lasów występujących na terenie miasta, przez dziesięciolecia pełniły rolę 
dominującą w życiu gospodarczym Steinheim i po dziś dzień są one bardzo ważne dla jego gospodarki. 
Niestety, przemysł meblarski jest w ostatnich latach w trudnej sytuacji. Koszty pracy z ledwością pozwalają na 
zachowanie konkurencyjności. W przeszłości w Steinheim było 40 fabryk mebli, które uczyniły nazwę 
Steinheim znaną w całych Niemczech. Obecnie na terenie Steinheim znajdują się tylko 2 -3 fabryki. Pozostałe 
zostały zamknięte w ciągu ostatnich 30 lat, co miało silny wpływ na gospodarkę miasta. Oprócz przemysłu 
meblarskiego na terenie miasta znajduje się przemysł samochodowy, spożywczy, materiałów budowlanych 
oraz rękodzielnictwo i usługi. Steinheim widzi ponadto swoje silne strony w wellness i usługach w zakresie 
służby zdrowia, jako że w okolicy istnieje wiele uzdrowisk. Ostoją gospodarki miasta jest 400 w większości 
małej i średniej wielkości przedsiębiorstw. Największym z nich jest fabryka płyt wiórowych Kronospan. 
 



Ażeby zrekompensować upadek przemysłu przetwórstwa drzewnego i utratę miejsc pracy, na granicy Steiheim, 
we wsi Bergheim, utworzono nowy obszar przemysłowy. Obecnie na obszarze 82 ha funkcjonuje 45 firm  
o różnej specjalizacji. Wśród tych firm są firmy zajmujące się budową pojazdów, przetwarzaniem metali, 
mechaniką, przetwarzaniem drewna, murarką, lakiernictwem przemysłowym, usługami i marketingiem, 
gazownia, przemysł spożywczy i kilka firm handlowych zajmujących się m.in. sprzedażą mebli. Firmy te 
stworzyły 600 dodatkowych miejsc pracy w Steinheim. Ogółem, na ok. 4 000 miejsc pracy na terenie 
Steinheim, połowa przypada na przemysł przetwórstwa drzewnego.  
 
 
Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Steinheim. Tłumaczenie własne. 
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