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miasta Detmold
Oferta dla 
imigrantek i imigrantów
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Wstęp

Jestem tutaj nowy - gdzie mam się zameldować?    

Jak mam dotrzeć do różnych miejsc?     

Jak znajdę mieszkanie?      

Kto może mi pomóc?      

Gdzie nauczę się języka niemieckiego?     

Gdzie mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa?   

Gdzie mogę zapisać swoje dziecko do placówki dziennej opieki nad dziećmi? 

Gdzie mogę zapisać swoje dziecko do szkoły?    

Gdzie znajdę pracę?      

Gdzie młodzież może uzyskać pomoc przy szukaniu możliwości pracy 

i kształcenia szkolnego oraz zawodowego?    

Gdzie mogę uzyskać pomoc finansową? 

 Zasiłek dla bezrobotnych I i zasiłek dla bezrobotnych II   

 Zasiłek mieszkaniowy      

 Zasiłek rodzinny na dziecko, dodatek na dziecko i zasiłek rodzinny dla osób 
 wychowujących dziecko       

 Pomoc dla kobiet w ciąży i przy planowaniu rodziny

Gdzie uzyskam informacje na temat renty i emerytury?   

Co się stanie, gdy zachoruję?      

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat możliwości spędzania czasu wolnego? 

Gdzie znajdę informacje na temat działań na rzecz integracji?   

Ważne numery telefonów     

 



Jak mam dotrzeć do  
różnych miejsc?

Drogie czytelniczki i czytelnicy niniejszego 
przewodnika!

Serdecznie witamy Was w Detmold. Przepro-
wadzka do obcego kraju lub obcego miasta 
niesie ze sobą pewien niepokój. Nikt nie wie 
tego lepiej, niż Wy sami.
W przewodniku tym zebrane zostały ważne 
adresy, wartościowe i przydatne informacje 
dotyczące Waszego nowego miejsca zamiesz-
kania, abyście mogli łatwiej i szybciej odnaleźć 
się w Detmold. Nawet jeśli mieszkacie tutaj 
dłużej, znajdziecie tu cenne rady 
i wskazówki.

►  Gdzie znajdę dla siebie kurs języka niemie-
ckiego?

► Gdzie mogę uzyskać poradę?

►  Jakie informacje uzyskam w “Biurze Porad  
Obywatelskich“?

Przekonacie się, że wiele spraw staje się 
łatwiejszych, gdy wiadome jest, do kogo należy 
się zwrócić i jak wyglądają poszczególne  
procedury.

Życzymy Wam udanego rozpoczęcia życia  
w Detmold i mamy nadzieję, że niniejszy  
przewodnik ułatwi Wam wdrożenie się w życie 
w nowym otoczeniu.

Rainer Heller        
Burmistrz     

  
Stefan Fenneker
Koordynator ds. integracji
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Wstęp

Jeśli nie jesteś obywatelem państwa UE, 
powinieneś się najpierw udać do Urzędu ds. 
Cudzoziemców (Ausländerbehörde). Tam 
możesz wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące 
dalszego pobytu i kursów integracyjnych oraz 
złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt (Aufent-
haltserlaubnis) i pracę (Arbeitserlaubnis).

 Stadt Detmold – Ausländerbehörde 
  (Miasto Detmold – Urząd ds. 
  Cudzoziemców) 
  Hornsche Straße 24 · 32756 Detmold  
  tel. 05231/977- 643

Jeśli jesteś obywatelem państwa UE, zgłoś się 
w ciągu trzech miesięcy od chwili przybycia do 
Biura Porad Obywatelskich (Bürgerberatung). 
Twój pobyt zostanie tam zarejestrowany  
i przekazany do Urzędu ds. Cudzoziemców 
(Ausländerbehörde).

  Stadt Detmold – Bürgerberatung 
  (Miasto Detmold - Biuro Porad 
  Obywatelskich)
  Grabenstraße 1 · 32756 Detmold 
  tel. 05231/ 977- 580
  e-mail: buergerberatung@detmold.de 

Do zakresu zadań Biura Porad Obywatelskich 
należy również opracowywanie podań  
i zapytań dotyczących karty podatkowej  
(Lohnsteuerkarte), uwierzytelnianie doku-
mentów, rejestracja działalności gospodarczej 
i wiele innych spraw.

Orientację w Detmold ułatwi Ci plan miasta 
"Detmold - Rundgang" obejmujący centrum, 
dostępny  bezpłatnie w Biurze Informacji Tury-
stycznej.

  Stadt Detmold – Tourist Information 
  (Miasto Detmold - Informacja Turystyczna) 
  Rathaus am Markt 5 · 32756 Detmold
  tel. 05231/ 977- 3 27
  e-mail: tourist.info@detmold.de
  www.stadtdetmold.de

Autobusy miejskie kursują pomiędzy wszystki-
mi dzielnicami Detmold. Rozkłady jazdy auto-
busów dla poszczególnych linii dostępne są 
bezpłatnie w Biurze Komunikacji Miejskiej  
Detmold (Stadtverkehr Detmold - SVD), 
rozkład jazdy dla całego miasta kosztuje 1 €.

  Stadtverkehr Detmold (SVD) gGmbH 
  (Komunikacja Miejska Detmold)
  Lange Straße 77 · 32756 Detmold
  tel. 05231/ 977- 746
  e-mail: svd@detmold.de
  www.stadtverkehr-detmold.de
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Jestem tutaj nowy -  
gdzie mam się zameldować?



Przy poszukiwaniu mieszkania istnieją 
następujące możliwości:

■  Szukanie ofert mieszkań w gazetach lub 
samodzielne złożenie ogłoszenia (wydanie 
sobotnie). 

■  Złożenie zapytania w lokalnych 
spółdzielniach mieszkaniowych. Z reguły 
należy tam wypełnić formularz, na podsta-
wie którego można uzyskać oferty.

■  Skorzystanie z usług pośredników 
nieruchomości.  
W takim przypadku należy z reguły zapłacić 
kaucję w wysokości podwójnej miesięcznej 
opłaty za najem! W tym zakresie należy 
zasięgnąć informacji dotyczących kosztów.

■  Ogłoszenia publiczne: w sklepach, kioskach 
lub na budynkach z pustymi mieszkaniami 
można niekiedy znaleźć ogłoszenia z ofer-
tami mieszkań.

■  W Internecie można znaleźć 
wiele giełd nieruchomości. 

 

  Warunkiem wynajęcia mieszkań ze wspar-
ciem publicznym, często charakteryzujących 
się niewysokim czynszem, jest tak zwany 
Wohnberechtigungsschein (WBS) - 
zaświadczenie uprawniające do otrzymania 
mieszkania. Wniosek o uzyskanie takiego 
zaświadczenia można złożyć w

 
 Stadt Detmold, Wohnungswesen und 
  Grundstücksservice 
  (Miasto Detmold, Urząd Mieszkaniowy 
  i Obsługi Nieruchomości)
  Rosental 21 · 32756 Detmold
  tel. 05231/ 9 77- 6 12 
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Jak znajdę mieszkanie?

  Caritasverband für den Kreis Lippe und  
die Stadt Bad Pyrmont e.V. (Caritas dla  
Powiatu Lippe i miasta Bad Pyrmont)   
Doradztwo dla imigrantów, ogólne doradzt-
wo społeczne, doradztwo dla dłużników 

  Palaisstraße 27 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/ 9929-9
  e-mail: caritasverband-detmold@t-online.de

  Haus der Kirche Herberhausen  
(Dom Kościoła Herberhausen) 
Ogólne doradztwo społeczne z możliwością 
tłumaczeń język rosyjski i kurdyjski

  Gut Herberhausen 3 · 32758 Detmold
  tel. 0 52 31/ 3 90 425 · e-mail: hdk@gmx.de

  Ev.-ref. Kirchengemeinde Detmold-West 
(Parafia Ewangelicko-Reformatorska  
Detmold-Zachód) 
Ogólne doradztwo społeczne i rodzinne

  Martin-Luther-Straße 39 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31 / 6 5593
  e-mail:sozialarbeit@kirche-detmold-west.de

  Frauenberatungsstelle Alraune e.V.
  (Placówka doradztwa dla kobiet Alraune)
  Doradztwo dla kobiet
  Wall 5 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/ 2 0177
  e-mail: info@alraune-frauenberatung.de
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Kto może mi pomóc?

Prawie dla każdego problemu można znaleźć 
odpowiednią placówkę doradczą. Jeśli potrze-
bujesz wsparcia lub pomocy i brak Ci orien-
tacji, zwróć się do placówki doradczej. 
Placówki doradcze udzielą Ci pomocy. Uzys-
kasz tam informacje i poradę. Placówki te są 
bezpłatne i poufne.

  Diakonisches Werk der Lippischen Landes-
kirche e.V. (Dzieło Diakoniczne Kościoła 
Krajowego Lippe) 
Służba na rzecz młodzieży-imigrantów  
(12-27 lat) Pomoc w zakresie integracji 
językowej, szkolnej, zawodowej  
i społecznej. Doradztwo dla uchodźców

  Leopoldstraße 27 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31 / 9 76 - 60
  e-mail: diakonie@diakonie-lippe.de 

  Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband  
Lippe e.V. (Niemiecki Czerwony Krzyż 
Okręgowy Związek Lippe) Doradztwo dla 
dorosłych imigrantów (od 27 lat)

  Hornsche Straße 29 + 31 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/ 9214-0
  e-mail: info@drk-lippe.de

 Flüchtlingshilfe Lippe e.V. 
  (Pomoc dla uchodźców Lippe)
  Leopoldstraße 2 · 32756 Detmold
  tel. 070022 997711
  e-mail: vorstand@fluechtlingshilfe-lippe.de



Gdzie mogę zapisać swoje 
dziecko do placówki dziennej 
opieki nad dziećmi?Istnieje wiele możliwości nauki języka niemie-

ckiego. Szczególnie obszerna jest oferta 
kursów integracyjnych.

Kursy integracyjne

Język niemiecki to trudny język - tę opinię 
słyszy się często. Ale co można zrobić? Jeśli 
ktoś niedawno przybył do Niemiec lub przeby-
wa tutaj bardzo krótko albo nie posługuje się 
jeszcze zbyt dobrze językiem niemieckim, 
musi wziąć udział w kursach integracyjnych. 
Także jeśli mieszkasz już dłużej w Niemczech  
i nadal masz problemy z językiem, możesz 
uczestniczyć w kursie integracyjnym. Infor-
macje na ten temat można uzyskać w Biurze 
Doradztwa dla Imigrantów lub Urzędzie ds. 
Cudzoziemców. Kursy te kosztują 1 € za 
godzinę lekcyjną. Przy niskich zarobkach 
można złożyć wniosek o zniżkę lub zwolnienie 
z opłaty.

Kursy języka niemieckiego w Szkole  
Ludowej (Volkshochschule - VHS) 

Szkoła Ludowa oferuje kursy języka niemie-
ckiego na różnych poziomach i doradza, jaki 
typ kursu będzie dla Ciebie odpowiedni. Każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie - zarówno osoby 
początkujące jak i zaawansowane.

W VHS oprócz języka niemieckiego można 
także znaleźć kursy dokształcające z różnych 
dziedzin, np. języki obce, obsługa komputera, 
kształcenie szkolne i zawodowe. A dorośli  
w centrum nauki wieczorowej VHS mogą 
przystąpić do egzaminów Hauptschulab-
schluss (świadectwo ukończenia szkoły 
głównej), Fachoberschulreife (świadectwo 
ukończenia średniej szkoły zawodowej) oraz 
matury.

Kompletny program kształcenia dostępny jest 
w Internecie:

► www.vhs-detmold.de
  
Program dla dzieci można znaleźć na stronie:
►  www.junge-vhs-detmold.de

 Stadt Detmold – Volkshochschule 
  Krumme Straße 20 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/ 977-236
  e-mail: info@vhs-detmold.de8

Gdzie nauczę się języka 
niemieckiego?

Jeśli chcesz uzyskać obywatelstwo niemie-
ckie, możesz złożyć wniosek o nadanie 
obywatelstwa. 
W tym celu muszą być spełnione określone 
warunki.

Informacje dotyczące nadania obywatelstwa 
można uzyskać w

 Stadt Detmold – Einbürgerung 
  (Miasto Detmold – Urząd ds. przyznawania
  obywatelstwa)
  Am Wall 5 · 32756 Detmold
  tel. 05231/ 977-285 · Tel. 05231/ 977-663
  e-mail: standesamt@detmold.de

Do testu dla ubiegających się o obywatelstwo 
(Einbürgerungstest) można przystąpić w

 Volkshochschule
  Krumme Straße 20 · 32756 Detmold  
  tel. 0 52 31/ 977-235 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą 
uczęszczać do placówki dziennej opieki nad 
dziećmi (Kindertageseinrichtung - KiTa).
Zapisanie dziecka następuje bezpośrednio  
w tych placówkach. Informacje dotyczące 
miejsc opieki nad dziećmi można uzyskać:

 Stadt Detmold – Jugendamt
  (Miasto Detmold - Urząd ds. Młodzieży) 
  Wittekindstraße 7 · 32758 Detmold
  tel. 0 52 31/ 977-971
  e-mail: jugendamt@detmold.de

Ważne!
Zgłoszenia na kolejny rok przedszkolny należy 
dokonać do dnia 31.12. (początek: 01.08.).

Więcej informacji na temat dziennej opieki nad 
dziećmi i opiekunek do dzieci można znaleźć 
w Internecie na stronie:

► www.kinderbetreuung-owl.de.

W placówkach dziennej opieki nad dziećmi 
prowadzone są programy wspomagające 
naukę języka.
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Gdzie mogę złożyć wniosek 
o nadanie obywatelstwa?



Kilkakrotnie w ciągu roku są ferie szkolne. 
Szkoły są wówczas zamknięte.

Ferie szkolne
■  Jesienne - 2 tygodnie
■ Bożonarodzeniowe - 2 tygodnie
■ Wielkanocne - 2 tygodnie
■ Wakacje - 6 tygodni
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Gdzie mogę zapisać swoje 
dziecko do szkoły?

Do podjęcia pracy konieczne jest posiadanie 
pozwolenia na pracę (Arbeitserlaubnis) – do 
uzyskania w Urzędzie ds. Cudzoziemców 
(Ausländerbehörde), karty podatkowej (Lohn-
steuerkarte) - do uzyskania w Biurze Porad 
Obywatelskich Detmold oraz legitymacji ubez-
pieczenia społecznego (Sozialversicherungs-
ausweis) - do uzyskania w instytucji 
ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Jeśli praca podejmowana jest po raz pierwszy, 
z reguły pracodawca rejestruje pracownika  
w instytucji ubezpieczeń emerytalno-ren-
towych. Pracownik otrzymuje wówczas numer 
ubezpieczenia społecznego i legitymację 
ubezpieczenia społecznego.

Pozwolenie na pracę i samodzielna 
działalność gospodarcza
Kwestie dotyczące pozwoleń na pracę i pro-
wadzenia samodzielnej działalności gospodar-
czej reguluje ustawa o pobycie, działalności 
gospodarczej i integracji cudzoziemców na 
terenie Niemiec (Aufenthaltsgesetz). Placówką 
odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków  
i udzielanie zezwoleń jest Urząd ds. Cudzo-
ziemców Detmold.

Agentur für Arbeit (Agencja Pracy)
Agencja Pracy obsługuje pracowników i praco-
dawców. Zajmuje się ona
■  pośrednictwem w zakresie miejsc pracy  

i kształcenia szkolnego oraz zawodowego

■  doradztwem dla pracodawców i osób 
szukających pracy

■  oferowaniem pomocy w celu zwiększenia 
szansy na zatrudnienie

■  pośrednictwem w zakresie kształcenia  
i doskonalenia zawodowego.

 Agentur für Arbeit (Agencja Pracy) 
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  tel. 01801/555111 (dla pracowników)
  tel. 05231/610-666 (dla pracodawców) 
  e-mail: detmold@arbeitsagentur.de
  www.arbeitsagentur.de

Praca - jak szukać i znaleźć
Oferty pracy i ogłoszenia osób szukających 
pracy i miejsc kształcenia szkolnego lub zawo-
dowego znajdują się w rubryce ogłoszeń  
w regionalnych i ponadregionalnych gazetach 
codziennych (wydanie środowe i sobotnie) 
oraz w Internecie. 
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Gdzie znajdę pracę?

Zasadniczo w Niemczech istnieje obowiązek 
szkolny dla dzieci od 6 do 18 roku życia.

Dziecko należy zapisać do wybranej szkoły. 
Dyrekcja szkoły udziela porad w tym zakresie. 
W celu wybrania odpowiedniej szkoły dla dziecka 
zgodnie z jego wiekiem i zdolnościami, można 
zwrócić się także do administracji szkolnej.

 Stadt Detmold – Schulverwaltung 
  (Miasto Detmold - Administracja szkolna)
  Georgstraße 10 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/ 977-296
  e-mail: Schule.und.Sport@detmold.de

System szkolny w zarysie

1 – 4  kl.
kl. = klasa

 5 – 10 kl.       11 – 13 kl. 5 – 12 kl. 

• Szkoła podstawowa

• Szkoła główna 

• Wykształcenie

• Szkoła realna

• Gimnazjum

• Studia - 
Wyższa szkoła  

techniczna

• Szkoła łączna 

• Studia - 
Uniwersytet

• Gimnazjum

• Wykształcenie 
• Studia - Wyższa 
szkoła techniczna 

• Studia Uniwersytet

• Studia - 
Wyższa szkoła  
techniczna • Studia 

Uniwersytet

• Wykształcenie
Średnia szkoła 

techniczna

• Średnia szkoła 
techniczna   

5 – 10 kl. 5 – 10 kl. 



Jeśli szukasz miejsca nauki zawodu, 
możesz zasięgnąć porady w Centrum Infor-
macji Zawodowej (Berufsinformationszentrum 
- BIZ). Doradztwo jest bezpłatne.

 Berufsinformationszentrum Detmold (BIZ)
  (Centrum Informacji Zawodowej)
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold 
  tel. 0 52 31/ 610 - 222 
  e-mail: Detmold.BIZ@arbeitsagentur.de 

Spółka Netzwerk Lippe gGmbH przygotowuje 
młodzież i młodych dorosłych do rozpoczęcia 
kształcenia szkolnego lub zawodowego albo 
pracy poprzez indywidualne doradztwo, 
wsparcie i pomoc.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz więcej infor-
macji, lub Twój syn / córka szuka wsparcia - 
zadzwoń do nas. Doradztwo jest bezpłatne.

 Netzwerk Lippe gGmbH 
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  tel. 0 52 31/ 64 03 - 63 /64
  tel. 0 52 31/ 6403-0
  e-mail: info@netzwerk-lippe.de
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Gdzie młodzież może uzyskać pomoc 
przy szukaniu możliwości pracy i kształcenia 
szkolnego oraz zawodowego? Dla różnych problemów istnieją różne 

możliwości pomocy. To, czy możesz z niej 
skorzystać, zależy od warunków, jakie 
spełniasz.  Wymieniono tutaj niektóre ważne 
możliwości uzyskania pomocy. Placówki do-
radcze udzielą Ci pomocy.

Zasiłek dla bezrobotnych I i zasiłek dla  
bezrobotnych II
Zasiłek dla bezrobotnych I (Arbeitslosengeld I) 
stanowi wsparcie w przypadku bezrobocia. 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma osoba 
zarejestrowana jako bezrobotna, która w 
określonym przedziale czasu opłacała składki 
na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy 
złożyć w Agencji Pracy (Agentur für Arbeit).

Osoba, która popadnie w biedę i nie jest w sta-
nie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, 
może złożyć wniosek o pomoc finansową  
w Zespole Roboczym Lippe Pro Arbeit  
(Arbeitsgemeinschaft Lippe Pro Arbeit - LPA).

Zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosen-
geld II) mogą otrzymać osoby, które
■  ukończyły 15 rok życia i nie ukończyły  

jeszcze 65 roku życia,
■   są zdolne do pracy,
■   co najmniej przez 3 godziny dziennie są do 

dyspozycji rynku pracy,
■  potrzebują pomocy i
■   ich miejsce stałego pobytu znajduje się  

w Niemczech (zdolne do pracy osoby 
potrzebujące pomocy).

Więcej informacji można uzyskać w placówce 
Lippe Pro Arbeit.

 Agentur für Arbeit (Agencja Pracy)
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  tel. 018 01/555111 
  e-mail: detmold@arbeitsagentur.de
  www.arbeitsagentur.de

 Lippe Pro Arbeit (LPA)
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  tel. 0 52 31/ 610-659
  e-mail: LPA-detmold@arge-sgb2.de
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Gdzie mogę uzyskać  
pomoc finansową?



Co się stanie, gdy 
zachoruję?

Zasiłek mieszkaniowy (Wohngeld)

Wniosek o dopłatę do czynszu może złożyć 
osoba/gospodarstwo domowe z niskimi docho-
dami lub niską rentą lub emeryturą oraz osoba, 
która pobiera zasiłek dla bezrobotnych I i nie 
ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych II.

 Stadt Detmold – Wohngeldstelle
   (Miasto Detmold - Wydział ds. dodatku 

mieszkaniowego)
  Grabenstraße 1 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/977- 605, tel. 052 31/ 977-0
  e-mail: info@detmold.de

Zasiłek rodzinny na dziecko (Kindergeld), 
dodatek na dziecko (Kinderzuschlag)  
i zasiłek rodzinny dla osób wychowujących 
dziecko (Elterngeld)

Zasiłek rodzinny na dziecko jest wypłacany na 
rzecz dzieci zamieszkałych w Niemczech. 

W przypadku niskich zarobków można ponad-
to otrzymać dodatek na dziecko. Wniosek  
o zasiłek rodzinny na dziecko i dodatek na 
dziecko należy złożyć w Kasie Rodzinnej  
Detmold (Familienkasse Detmold) w Agencji 
Pracy. Tam można również uzyskać informacje 
na temat zasiłku rodzinnego dla osób 
wychowujących dziecko.

 Agentur für Arbeit - Familienkasse Detmold
  (Agencja Pracy - Kasa Rodzinna Detmold)
  Braunenbrucher Weg 18 · 32758 Detmold
  tel. 018 01/54 63 37
  e-mail: Familienkasse-Detmold@
              arbeitsagentur.de

Pomoc dla kobiet w ciąży i przy  
planowaniu rodziny
Informacje na temat możliwości wsparcia  
finansowego przy niskich zarobkach i ciąży 
można uzyskać w poniższych instytucjach. 
Zajmują się one również doradztwem.

 pro familia Lippe
  Lange Straße 79 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/268 41
  e-mail: lippe@profamilia.de

  Ev. Beratungszentrum des Diakonischen 
 Werkes der Lipp. Landeskirche e.V.

   (Ewangelickie Centrum Doradztwa Dzieła 
Diakonicznego Kościoła Krajowego Lippe)

  Lortzingstraße 6 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31 / 9 92 80 

Doradztwo dla kobiet w ciąży

  Sozialdienst katholischer Frauen Bielefeld e.V. 
(Służba Społeczna Kobiet Katolickich Bie-
lefeld) Oddział Detmold

  Palaisstraße 27 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31 / 56 53 30 lub 56 53 28
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Ubezpieczenie emerytalno-rentowe  
(Rentenversicherung)

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest 
ważnym zabezpieczeniem na starość.

Aby uzyskać prawo do renty lub emerytury 
należy spełnić określone wymogi. Istnieje 
również renta ze względu na ograniczoną 
zdolność do pracy oraz renta dla wdów  
i sierot. 

Informacje dotyczące emerytur i rent można 
uzyskać w:

 Stadt Detmold – Rentenstelle 
  (Wydział ds. Rent i Emerytur)
  Grabenstraße 1 · 32756 Detmold
  tel. 0 52 31/ 9 77-5 80
  e-mail: buergerberatung@detmold.de

Opieka lekarska

W przypadku choroby, gdy potrzebna jest po-
moc lekarska, należy zwrócić się do „lekarza 
domowego". Lekarz domowy prowadzi ogólny 
gabinet lekarski.

Gdy potrzebne jest dodatkowe leczenie, lekarz 
wystawia skierowanie. W przypadku 
określonych dolegliwości można zwrócić się 
bezpośrednio do gabinetu specjalistycznego 
(np. stomatolog, ginekolog, okulista).

Gabinety lekarskie mają stałe godziny przyjęć. 
W celu uniknięcia długich kolejek najlepiej 
uzgodnić telefonicznie termin wizyty.

Ubezpieczenie zdrowotne 
(Krankenversicherung)

W Niemczech istnieje obowiązkowe ubezpie-
czenie zdrowotne. 

Ubezpieczenie zdrowotne daje ochronę 
finansową w przypadku chorób i macierzyństwa. 
Świadczenia obejmują także małżonka/
małżonkę i dzieci osoby ubezpieczonej. Istnie-
je możliwość wyboru wśród różnych kas chorych.

Ważne!
W kasach chorych można otrzymać broszurę  
z listą wszystkich lekarzy w Detmold. 15

Gdzie uzyskam informacje 
na temat renty i emerytury?



Gdzie mogę uzyskać infor-
macje na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego?Doradztwo

Urząd Zdrowia Powiatu Lippe po uzgodnieniu 
terminu spotkania udziela porad w zakresie 
ogólnych kwestii związanych ze zdrowiem, 
chorobami, szczepieniami i in. Doradztwo  
jest bezpłatne.

 Kreis Lippe – Gesundheitsamt 
  (Powiat Lippe - Urząd Zdrowia)
  Felix-Fechenbach-Straße 5 
  32756 Detmold
  tel. 05231/62233
  e-mail: gesundheitsamt@lippe.de
 

 Stadt Detmold – Kulturteam
  (Miasto Detmold - Zespół ds. Kultury)
  Charles-Lindbergh-Ring 10 
  32756 Detmold · tel. 05231/977-920
  e-mail: kulturteam@detmold.de

Miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży

W wielu dzielnicach Detmold istnieją miejsca 
spotkań dla dzieci i młodzieży, które oferują 
możliwości spędzenia czasu wolnego oraz 
propozycje dotyczące kształcenia dla dzieci  
i młodzieży w różnych grupach wiekowych. 
Mają one również specjalne oferty tylko dla 
dziewcząt lub tylko dla chłopców.

 Stadt Detmold – Jugendamt 
  (Miasto Detmold - Urząd ds. Młodzieży)
  Wittekindstraße 7 · 32758 Detmold
  tel. 052 31/977-971
  e-mail: jugendamt@detmold.de
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Informacje na temat działań na rzecz integracji 
i imigracji w Detmold, aktualnych projektów, 
programów i imprez można uzyskać u koordy-
natora ds. integracji.

W Detmold istnieje wiele różnych organizacji 
dla imigrantów, działających na rzecz integracji 
i międzykulturowego współistnienia.

Kontakt i informacje na temat organizacji dla 
imigrantów można uzyskać w:

 Stadt Detmold – Koordinator für Integration
  (Miasto Detmold - Koordynator ds. Integracji)  
  Marktplatz 5 · 32756 Detmold
  tel. 05231/977-340
  e-mail: info@detmold.de
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W Detmold istnieje wiele możliwości 
spędzania czasu wolnego. Tutaj wymieniono 
tylko część z nich.

W mieście organizowanych jest wiele imprez,  
np. w hali miejskiej, w bibliotece miejskiej,  
w miejskiej szkole muzycznej lub w muzeach 
w Detmold.

Informacje na temat programów można 
znaleźć w broszurze "Aktueller Veranstal-
tungskalender” (Aktualny Kalendarz Imprez) 
miasta Detmold, dostępnej w:

  Stadt Detmold – Tourist Information  
(Miasto Detmold - Informacja Turystyczna)
Rathaus am Markt 5 · 32756 Detmold

  tel. 05231/977-327
  tourist.info@detmold.de · lub w Internecie 
  na stronie www.stadtdetmold.de

Kluby sportowe i stowarzyszenia kulturalne
Liczne stowarzyszenia wzbogacają również 
życie kulturalne miasta Detmold. Informacje na 
temat klubów sportowych i stowarzyszeń kul-
turalnych można uzyskać w:

 Stadt Detmold – Sport und Bäder 
  (Miasto Detmold - Sport i Kąpieliska)
  Georgstraße 10 · 32756 Detmold
  tel. 05231/977-231
  e-mail: Schule.und.Sport@detmold.de

Gdzie znajdę informacje 
na temat działań na rzecz 
integracji?



Telefony alarmowe

Policja                 110

Straż pożarna                112

Pogotowie ratunkowe / 
lekarz ratunkowy               112

Urząd Miasta - centrala          05231/977-0

Powiat Lippe - centrala          05231/62-0

W centralach możesz zapytać o osoby kontak-
towe i uzyskać połączenie z odpowiednim 
wydziałem.

Numery telefonów i adresy w Detmold można 
znaleźć w książce telefonicznej i w branżowej 
książce telefonicznej „Gelbe Seiten”.
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Ważne numery telefonów

Podane dni świąteczne są zasadniczo dniami 
wolnymi od pracy. Tylko niektóre punkty 
usługowe, jak kawiarnie, piekarnie, restauracje 
i kina są z reguły otwarte.

Nowy Rok
Początek nowego roku obchodzony jest w noc 
sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia. 1 sty-
cznia (Nowy Rok) jest ogólnym dniem wolnym.

Wielkanoc
Wielkanoc wraz z „Wielkim Piątkiem”, „Niedzielą 
Wielkanocną” i „Poniedziałkiem Wielkanoc-
nym” jest najważniejszym chrześcijańskim 
świętem religijnym w Niemczech. Termin  
Wielkanocy przypada zawsze na pierwszą 
niedzielę po wiosennej pełni księżyca.

1 maja jest, podobnie jak w wielu innych  
krajach, świętem „ruchu robotniczego".

Wniebowstąpienie
„Wniebowstąpienie Pańskie“ obchodzone jest 
40 dnia po Wielkanocy. Święto „Wniebowstąpienie 
Pańskie“ przypada zawsze w czwartek, 
dziewięć dni przed Zielonymi Świątkami.

Zielone Świątki
"Zielone Świątki" z "Niedzielą Zielonych 
Świątek" i "Poniedziałkiem Zielonych Świątek" 
przypadają na 50 dzień po Wielkanocy.

3 października
3 października to dzień podpisania porozumie-
nia o ponownym zjednoczeniu Niemiec Za-
chodnich i Wschodnich w roku 1990 i od tego 
czasu jest świętem narodowym.

Boże Narodzenie
„Boże Narodzenie“ przypada na 24, 25 i 26 
grudnia. 
W dniu 24 grudnia można przed południem 
dokonać ostatnich zakupów na święta.

Boże Ciało
Katolickie święto Bożego Ciała obchodzone 
jest w drugi czwartek po Zielonych Świątkach 
w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji, 
Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palaty-
nacie, Kraju Saary, Saksonii i Turyngii. 

Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych przypada na 1 lis-
topada. To święto katolickie jest dniem wolnym 
w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Północnej 
Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Kraju 
Saary.
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Święta i dni wolne



Stadt Detmold 
Rathaus am Markt
Koordinator für Integration 
Stefan Fenneker
Marktplatz 5 · 32756 Detmold
tel. 05231/977-340
Faks 0 5231/ 977-780
s.fenneker@detmold.de Ge
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