
Starostwo Men-Taunus – przegląd 
 
Starostwo Men-Taunus (MTK) leży w sercu Niemiec, w centrum regionu Ren-Men między Frankfurtem nad 

Menem i stolicą Hesji Wiesbaden. W dwunastu miastach i gminach mieszka 233000 ludzi. Siedzibą 

starostwa jest Hofheim. 

 

Historia starostwa sięga daleko wstecz – tu gdzie dzisiaj znajduje się Zarząd Starostwa Rzymianie zbudowali 

w Hofheim kasztel. Inne archeologiczne wykopaliska odnoszą się do jeszcze wcześniejszych epok. W swojej 

obecnej postaci starostwo Men-Taununs istnieje od 1928 roku. 

 

Starostwo należy dzięki wysokiemu dochodowi na mieszkańca oraz korzystnemu położeniu 

komunikacyjnemu do najsilniejszych regionów gospodarczych w Niemczech: Centrum Frankfurtu i lotnisko 

Frankfurt-Ren/Men są oddalone o niewiele kilometrów, a oprócz tego starostwo leży na ważnym węźle 

komunikacyjnym. 

 

Starostwo MTK oferuje mieszkańcom jak i gościom imponującą różnorodność: Począwszy od wysko w 

niebo sięgających zentralii firm w Eschborn, poprzez ośrodki wypoczynkowe i sanatoria w Bad Soden, 

plantacje owocowe w Kriftel i zalesione doliny Taunusu ze średniowiecznym zamkiem Eppstein do 

idyllicznych pobrzeży Menu i winnic Hochheim i Flörsheim z ich winem rizling z regionu Rheingau, który 

cieszy się światową renomą. 

 

Wędrowcy cenią sobie szczególnie szlak Bonifacego. Szlak ten przebiega śladami procesji żałobnej, która 

zwłoki św. Bonifacego w VIII wieku przeprowadziła z Moguncji (Maiz) do Fuldy. Postoje-stacje 

pielgrzymów to m.in. kaplica św. Anny we Flörsheim oraz krzyż Bonifacego, który obecnie znajduje się w 

muzeum miasta Eschborn. Do dalszych punktów przyciągających zainteresowanie zwiedzających należą 

„Szlak Kultury Przemysłu” oraz „Park Regionalny” – okręg rekreacyjny centrum urbanistycznego 

Frankfurt/Ren-Men. 

 

Oprócz wielu programów rekreacji oraz ofert w dziedzinie kultury rodziny mają możliwość 
korzystania z wielu instytucji opieki nad dzieckiem oraz instytucji kształcenia: Dla młodszych dzieci 
(od trzech lat) działa w starostwie około 120 przedszkoli, poza tym rozbudowuje się stale ośrodki 
opieki nad dzieckiem w wieku do trzech lat – w ten sposób jest realizowana nowoczesna polityka 
rodzinna. Kształcenie szkolne przejmują w starostwie  prawie 60 szkół. 
 

 

Kontakt 
 
Main-Taunus-Kreis 

Am Kreishaus 1-5 

65719 Hofheim 

Tel. +49 (0)6192/201-0 

Fax +49 (0)6192/201-2136 

E-Mail: info@mtk.org 

Internet: http://www.mtk.org 


