
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego  
dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego 

  
1. Podmioty realizujące poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, dla bezrobotnych oraz z zakresu pomocy społecznej 

 
Lp. 

 
Podmiot 

 
Dane teleadresowe 

 
Godziny pracy 

 
Zakres realizowanych oddziaływań 

1. 

Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania  

o Niepełnosprawności 
w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Bolesława Chrobrego 5 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel./fax 77 461 33 81 
e-mail: 

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl 

Poniedziałek:       8.00 -16.00 
Wtorek-Piątek:    7.30-15.30 

 Wydawanie trzech rodzajów orzeczeń:  
-orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 
roku życia,  
-orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom 
posiadającym orzeczenia innych organów orzeczniczych,  
-orzeczenia o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia. 
 Możliwość uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej,  

na podstawie której osoby niepełnosprawne korzystają m.in.  
z obowiązujących ulg komunikacyjnych, tj. zniżek  
w przejazdach PKP i PKS, jak również z ulgowych wejść  
do placówek kulturalnych i rekreacyjnych. 

 Wydawanie kart parkingowych dla uprawnionych osób 
niepełnosprawnych oraz placówek, zajmujących się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 
się. 

 Wystawianie zaświadczenia E-404 lub E-407 dla potrzeb 
specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków 
rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych – dotyczących 
świadczeń pobieranych za granicą. 

2. 

Powiatowy Urząd 
Pracy  

w Strzelcach 
Opolskich 

ul. Gogolińska 2a 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. +48 77 462 18 00  
fax. +48 77 462 18 01 

e-mail: opst@praca.gov.pl 

Godziny otwarcia urzędu: 
Poniedziałek-Piątek     7:30-15:30 
Godziny przyjmowania stron: 

Poniedziałek-Piątek     8:00-14:00 
 

 Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.  

 Udzielanie pomocy przez pośredników pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia w trakcie bezpośredniej 
rozmowy podczas wizyty w urzędzie lub telefonicznie z 
osobą 
z zaburzeniami psychicznymi. 

 Informowanie o aktualnych ofertach pracy oraz o aktualnej 
sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy. 

 Przekazywanie informacji o możliwościach szkoleń, kursów 
lub odbycia stażu dla osoby niepełnosprawnej.  

 Informowanie pracodawców Powiatu (targi pracy, 

mailto:sekretariat@pcpr.strzelceop.pl
mailto:opst@praca.gov.pl


 
Lp. 

 
Podmiot 

 
Dane teleadresowe 

 
Godziny pracy 

 
Zakres realizowanych oddziaływań 

konferencje, wizyty u pracodawców) o możliwościach 
uzyskania pomocy przy zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 
 

3. 

Zespół Szkół 
Specjalnych przy 

Domu Pomocy 
Społecznej  

w Zawadzkiem 

ul. Czarna 2 
47 – 120 Zawadzkie 

tel./fax (77) 462-00-49 

 
e-mail: 

zss_zawadzkie@interia.pl 
 

 

 Placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  
i głębokim, dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu 
rozwoju i dzieci z autyzmem dziecięcym.  

 Przygotowanie uczniów do życia w integracji  
ze społeczeństwem.  
 

Zespół Szkół 
Specjalnych przy 

Domu Pomocy 
Społecznej w Kadłubie 

Ul. Zamkowa 5 
47-175 Kadłub 

tel. 77 463 63 37 
fax 77/463 67 44 

e-mail: zsskadlub@wp.pl  

 

Wychowanie, edukacja i opieka nad dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym  
i znacznym oraz z autyzmem od 7 roku życia do 24 roku życia,  
w przypadku głęboko niepełnosprawnych intelektualnie  
do 25 roku życia.  
 

Zespół Placówek 
Oświatowych  

w Leśnicy 

ul. Kozielska 20 
47-150 Leśnica 

tel:  77 461 52 16 
77 461 52 61 

fax: 77 461 52 16 
e-mail: 

sekretariat@zpolesnica.pl 
 
 
 
 
 

 

Zespół składa się z dwóch jednostek: 
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przeznaczony 

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, który jest publiczną 
placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla dziewcząt  
w wieku 15-18 lat, które kierowane są z całej Polski  
na podstawie postanowień sądów rodzinnych. 

 Objęcie pomocą psychologiczną uczniów przejawiających 
zaburzenia psychiczne w formie indywidualnych zajęć 
terapeutycznych, porad i konsultacji. Uczestniczenie  
ww. uczniów m.in. w zajęciach rozwijających kompetencje 
społeczno – emocjonalne.  

 Działanie Punktu Konsultacyjnego dla rodziców i 
opiekunów, którego zadaniem jest prowadzenie działań 
wspomagających rodziców w zadaniach wychowawczych, 
wskazywanie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy oraz 
kierowanie  
do instytucji mogących ich udzielić.  

 Prowadzenie prelekcji podczas spotkań z rodzicami z zakresu 
promowania ochrony zdrowia psychicznego. 

mailto:zss_zawadzkie@interia.pl
mailto:zsskadlub@wp.pl
mailto:sekretariat@zpolesnica.pl
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 Współpraca z poradniami zdrowia psychicznego. 

4. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 

Strzelcach Opolskich 

ul. Bolesława Chrobrego 5 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel./faks  77 461 30 26 
e-mail: pppstrzelce@o2.pl 

Sekretariat:  
Poniedziałek-Piątek 8.00-15.00 

 Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia  
i zawodu.  

 Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży.  

 Wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych.  

 Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna często poszerzana  
o zewnętrzne konsultacje specjalistyczne w celu postawienia 
rozpoznania medycznego oraz wydania adekwatnych zaleceń 
w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w przedszkolu, szkole lub placówce.  
Efektem przeprowadzonej diagnozy może być wydanie 
dokumentu: opinii o potrzebie wczesnego wspierania 
rozwoju, orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego,  o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego, indywidualnego nauczania.  

 Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 
dzieci, młodzieży i rodziców umożliwiająca wybór 
różnorodnych form wsparcia indywidualnego i grupowego 
(np. grupy psychoedukacyjne, grupy terapeutyczne, wykłady, 
warsztaty, konsultacje, terapię pedagogiczną i 
psychologiczną).  

5. 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Strzelcach Opolskich 

ul. Bolesława Chrobrego 5 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel./fax 77 461 33 81 
e-mail: 

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl 

Poniedziałek:               8.00-16.00 
Wtorek-Piątek:            7.30-15.30 

 Wykonywanie zadań Powiatu w zakresie pomocy społecznej 
 Na potrzeby pieczy zastępczej utworzono w schemacie 

organizacyjnym jednostki etat psychologa, który od stycznia 
2018 roku objął wsparciem rodziny zastępcze z terenu 
powiatu strzeleckiego oraz dzieci w nich umieszczone.  

 Podejmowanie licznych  działań na rzecz ochrony zdrowia 
psychicznego na terenie Powiatu Strzeleckiego,  

 Udzielanie wsparcia finansowego osobom z upośledzeniem 
umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi i chorym 
psychicznie poprzez różne formy dofinansowania z zakresu 
rehabilitacji społecznej. 
 

mailto:pppstrzelce@o2.pl
mailto:sekretariat@pcpr.strzelceop.pl


 
Lp. 

 
Podmiot 

 
Dane teleadresowe 

 
Godziny pracy 

 
Zakres realizowanych oddziaływań 

 

6. 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej  

w Zawadzkiem 
prowadzone przez 

Prowincję 
Zgromadzenia Braci 

Szkół Chrześcijańskich 

Ul. Czarna 2 
47-120 Zawadzkie 
Tel.: 77 404 96 11 

e-mail: wtzzawadzkie@wp.pl 

Poniedziałek-Piątek     7.00-15.00 

 Wszechstronna rehabilitacja zmierzająca do ogólnego 
rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, 
sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i 
funkcjonowania społecznego. 

 
Zajęcia odbywają się od poniedziałki do piątku, 7 godzin 
dziennie w następujących pracowniach: Pracownia 
Gospodarstwa Domowego, Pracownia Rękodzieła 
Artystycznego, Pracownia Techniczno-Modelarska, Pracownia 
Tkacka, Pracownia Wikliniarska, Pracownia Ogrodnicza, 
Pracownia Hodowlana oraz pracownie uzupełniające: Pracownia 
Ceramiki, Pracownia Rehabilitacji zawodowej oraz Pracownia 
Psychologiczno-Reedukacyjna.  

7. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Habryki 11 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel./fax 77 461 44 93 
email: biuro@sdsstrzelce.p 

Poniedziałek-Piątek     8.00-16.00 

Zapewnienie wsparcia i rozwijanie różnych umiejętności 
uczestników, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 
organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do 
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.  

8. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Strzelcach 
Opolskich 

ul. Krakowska 16 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99 

e-mail: info@opsstrzelce.pl 

Poniedziałek:               7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek:       7.30-15.30 
Piątek:                          7.30-14.00 

 Wykonywanie zadań własnych i zleconych przez gminy  
z zakresu pomocy społecznej.  

 Objęcie wsparciem ośrodków osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz chorych psychicznie. 

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy 

ul. 1 Maja 9 
47 – 150 Leśnica 
tel. 77 404 83 52 

e-mail: ops@lesnica.pl 

Poniedziałek:               9.00-17.00 
Wtorek-Piątek:            7.30-15.30 

 

Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Kolonowskim 

ul. Ks. Czerwionki 39 
47 – 110 Kolonowskie 

tel. 77 461 11 40 wew.44 
fax. 77 461 11 40 wew.31 

e-mail: ops@kolonowskie.pl 

Poniedziałek:               7.00-16.00 
Wtorek-Czwartek:       7.00-15.00 
Piątek:                          7.00-14.00 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Zawadzkiem 

ul. Dębowa 11 
47 – 120 Zawadzkie 
tel./fax. 77 462 20 95 

e-mail: 
sekretariat@ops.zawadzkie.pl 

 

Poniedziałek:               7.00-17.00 
Wtorek-Piątek:            7.00-15.00 

 

Gminny Ośrodek ul. Powstańców Śląskich 16 Poniedziałek:               7.30-17.00 

mailto:wtzzawadzkie@wp.pl?__xts__=
mailto:biuro@sdsstrzelce.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%20www
mailto:info@opsstrzelce.pl
mailto:ops@lesnica.pl
mailto:ops@kolonowskie.pl
mailto:sekretariat@ops.zawadzkie.pl
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Pomocy Społecznej  
w Izbicku 

47 – 180 Izbicko 
tel. 77 461 72 06 

e-mail: ops@izbicko.pl 

Wtorek-Czwartek:       7.30-15.30 
Piątek:                          7.30-14.00 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Jemielnicy 
 

ul. Strzelecka 67 
47 – 133 Jemielnica 

tel. 77 463 20 08 
e-mail: gops@jemielnica.pl 

Poniedziałek:               7.30-16.30 
Wtorek-Czwartek:       7.30-15.30 
Piątek:                          7.30-14.30 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Ujeździe 

ul. Sławięcicka 19 
47 – 143 Ujazd  

tel./fax. 77 463 70 47 
e-mail: biuro@opsujazd.pl 

Poniedziałek:               7.00-16.00 
Wtorek-Piątek:            7.00-15.00 

 

9. 

Centrum Terapii i 
Profilaktyki Krystyna 

Kowalska  
w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Strażacka 10 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel: 77 55 00 117 
e-mail: 

krystynakowalska5@wp.pl 

Poniedziałek:             12.00-18.00 
Wtorek:                       8.00 -14.00 
Środa:                        12.00-18.00 
Czwartek:                    8.00-14.00 
Piątek:                         8.00-14.00 

 Prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej  
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i uzależnień  
od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień 
behawioralnych (hazard, zakupoholizm itp.).  
 

Podstawową metodą leczenia zaburzeń psychicznych  
i uzależnień jest psychoterapia. 
 

10. 

„CYPRIAN-MED” – 
Centrum 

Neuropsychiatrii  
w Strzelcach 

Opolskich 

Ul. Oś. Piastów Śl. 20 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel.: 77 461 39 30 
email: acg7@wp.pl 

Godziny rejestracji: 
Poniedziałek:            14:00-18:00 
Wtorek:                       9:00-14:00 
Środa:                          9:00-16:00 
Czwartek:                  13:30-17:30 
Piątek:                         9:00-16:00 

Godziny przyjęć: 
Poniedziałek:             11:00-18:00 
Wtorek:                       9:00-17:00 
Środa:                          9:00-16:00 
Czwartek:                    8:00-18:00 
Piątek:                         9:00-17:00 

Zajmuje się m.in. leczeniem: 
 zaburzeń psychicznych wynikających z picia alkoholu,  
 zaburzeń nastroju, 
 chorobliwej zazdrości, która może być przyczyną 

maltretowania kobiet i znęcania się nad nimi,  
a nawet zabójstw, 

 depresji. 
 
 
 
 

 

11. 

Specjalistyczny 
Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  
"NEURO - MED" s.c. 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 

ul. Gogolińska 15 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 86 08 

 

Wtorek:                    15.00-21.20 
Środa:                        7.30-12.00 
Czwartek:                12.00-20.30 

Zajmuje się m.in. leczeniem.:  
 zaburzeń nastroju,  
 zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, 

 zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych. 

 

mailto:ops@izbicko.pl
mailto:gops@jemielnica.pl
mailto:biuro@opsujazd.pl
mailto:acg7@wp.pl


2. Podmioty realizujące poradnictwo rodzinne, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz dla osób z problemami alkoholowymi 

Lp. Podmiot Dane teleadresowe Godziny pracy Zakres realizowanych oddziaływań 

1. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

w Strzelcach 
Opolskich 

ul. Bolesława Chrobrego 5 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel./fax 77 461 33 81 
e-mail: 

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl 

 

 

 

Poniedziałek:             08.00 -16.00 
Wtorek-Piątek:           07.30-15.30 

Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców 
przemocy w formie: 
1) Sesji indywidualnych -obejmujących szczegółową diagnozę 
stanu psychicznego, sytuacji prawnej i rodzinnej kandydata na 
uczestnika Programu, jak również zapoznanie go z celami                
i założeniami Programu.  
2) Sesji grupowych - w ramach, których prowadzona jest 
właściwa praca korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami 
przemocy. 
Program realizowany jest w warunkach wolnościowych                                 
i izolacyjnych. Do udziału w programie w warunkach 
izolacyjnych przyjmowani są sprawcy przemocy w rodzinie 
odbywający karę pozbawienia wolności za przestępstwa 
przeciwko rodzinie, w opiece lub inne przestępstwa  
z rozpoznaniem stosowania przemocy domowej, kierowani 
przez administrację jednostek penitencjarnych.  
 

2. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Strzelcach 
Opolskich 

ul. Krakowska 16 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 08 70 
fax. 77 463 08 99 

e-mail: info@opsstrzelce.pl 
 

Poniedziałek:                7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek:        7.30-15.30 
Piątek:                          7.30-14.00 

 dokonanie diagnozy występowania zjawiska przemocy  
w rodzinie,  

 podejmowanie rozmów dyscyplinujących z osobami 
stosującymi przemoc, 

 rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt przemocy 
w rodzinie, 

  zajmowanie się sprawami organizacyjno-technicznymi 
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Zespoły powołane są w celu 
zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Adresatami działań 
podejmowanych przez zespoły są zarówno ofiary przemocy 
w rodzinie jak i sprawcy przemocy w rodzinie. Zgłoszenia  
o rodzinach lub osobach, w których istnieje podejrzenie,  
że są dotknięci przemocą w rodzinie może dokonywać 
każda osoba lub instytucja będąca świadkiem problemu. 
Zespoły inicjują działania w stosunku do osób stosujących 
przemoc  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy 

ul. 1 Maja 9 
47 – 150 Leśnica 
tel. 77 404 83 52 

e-mail: ops@lesnica.pl 

 

Poniedziałek:                9.00-17.00 
Wtorek-Piątek:             7.30-15.30 

 

Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Kolonowskim 

ul. Ks. Czerwionki 39 
47 – 110 Kolonowskie 

tel. 77 461 11 40 wew.44 
fax. 77 461 11 40 wew.31 

e-mail: ops@kolonowskie.pl 
 

Poniedziałek:                7.00-16.00 
Wtorek-Czwartek:        7.00-15.00 
Piątek:                          7.00-14.00 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

ul. Dębowa 11 
47 – 120 Zawadzkie 

Poniedziałek:                7.00-17.00 
Wtorek-Piątek:             7.00-15.00 

mailto:sekretariat@pcpr.strzelceop.pl
mailto:info@opsstrzelce.pl
mailto:ops@lesnica.pl
mailto:ops@kolonowskie.pl


w Zawadzkiem tel./fax. 77 462 20 95 
e-mail: 

sekretariat@ops.zawadzkie.pl 
 

 w rodzinie. 
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

w Izbicku 

ul. Powstańców Śląskich 16 
47 – 180 Izbicko 
tel. 77 461 72 06 

e-mail: ops@izbicko.pl 
 

Poniedziałek:                7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek:        7.30-15.30 
Piątek:                          7.30-14.00 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Jemielnicy 
 

ul. Strzelecka 67 
47 – 133 Jemielnica 

tel. 77 463 20 08 
e-mail: gops@jemielnica.pl 

Poniedziałek:                7.30-16.30 
Wtorek-Czwartek:        7.30-15.30 
Piątek:                          7.30-14.30 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Ujeździe 

ul. Sławięcicka 19 
47 – 143 Ujazd  

tel./fax. 77 463 70 47 
e-mail: biuro@opsujazd.pl 

Poniedziałek:                7.00-16.00 
Wtorek-Piątek:             7.00-15.00 

 

3. 
Komenda Powiatowa 
Policji w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Piłsudskiego 3 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 462 19 03 
 fax. 77 462 19 45 

 

 

 przeprowadzanie, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec 
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej  
za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą 
najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo 
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej 
stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec 
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,  
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia 
społecznego; 

 przeprowadzanie na miejscu zdarzenia, w przypadkach 
niecierpiących zwłoki, czynności procesowych  
w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych  
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa; 

 podejmowanie działań mających na celu zapobieganie 
zagrożeniom mogącym występować w rodzinie,  
w szczególności składanie systematycznych wizyt 
sprawdzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  
w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez 
zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

mailto:sekretariat@ops.zawadzkie.pl
mailto:ops@izbicko.pl
mailto:gops@jemielnica.pl
mailto:biuro@opsujazd.pl


4. 
Sąd Rejonowy  
w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Opolska 11 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 11 87 
77 463 11 88 

fax. 77 463 11 95 
e-mail: boi@strzelce.sr.gov.pl 

Biuro Obsługi Interesantów 
Poniedziałek:                8.00-18.00 
Wtorek-Piątek:             8.00-15.30 

 
 
 
 

 stosowanie środków zapobiegawczych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie w celu ochrony osób 
pokrzywdzonych, 

 realizowanie przez kuratorów sądowych określonych przez 
prawo zadań o charakterze wychowawczo-
resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym  
i kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

5. 

Prokuratura Rejonowa 
w Strzelcach 

Opolskich 
 

ul. Kościuszki 8 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 442 75 01 
e-mail: prso@opole.po.gov.pl 

Poniedziałek-Piątek:    7.30-15.30 
 

 stosowanie środków zapobiegawczych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie w celu ochrony osób 
pokrzywdzonych. 

6. 

Centrum Terapii  
i Profilaktyki. 

Poradnia Terapii 
Uzależnienia od 

Alkoholu  
i Współuzależnień. 

Poradnia 
Psychologiczna 

 

ul. Strażacka 10 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 550 01 17 
512 941 431 

e-mail: krystynakowalska5@wp.pl 

Poniedziałek, środa:     12.00-18.00 
Wtorek, czwartek i piątek 

                                       8.00-14.00 

Centrum Terapii i Profilaktyki realizuje świadczenia 
finansowane przez NFZ w ramach: 
-Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia, 
- Poradni Psychologicznej, 

Specjalistyczna diagnoza psychiatryczna i psychoterapia  
dla osób z zaburzeniami wynikającymi z bliskości z osobami 
uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz osobami  
z problemem uzależnienia od hazardu i innych zachowań 
kompulsywnych.  

Prowadzenie  poradnictwa  psychologicznego i leczenia w 
zakresie: 

● uzależnień i nerwic 
● zaburzeń osobowości 
● zaburzeń nawyków i popędów 
● zaburzeń odżywiania 
● zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych  
● zaburzeń emocjonalnych i zespołu stresu pourazowego 

7. 
Poradnia Rodzinna 

Dom Pielgrzyma 
 

ul. Jana Pawła II 7 
47 – 150 Góra św. Anny 

tel. 787 177 062 
 

Sobota:                       10.30-17.00 
Wcześniej należy się umówić 
telefonicznie do wybranego 
specjalisty. Telefon czynny  
od poniedziałku do soboty 

wyłącznie w godzinach  
18.00 – 20.00 

 świadczenie nieodpłatnych usług m.in. w zakresie 
udzielania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów 
osobistych i rodzinnych oraz poradnictwa w sytuacjach 
kryzysowych - problemy wychowawcze, małżeńskie, 
przemoc domowa. 

 

8. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

ul. Piastów Śląskich 20 
47 – 100 Strzelce Opolskie 

Poniedziałek:             11.00-18.00 
Wtorek i piątek:          9.00-17.00                          

Zajmuje się m.in. leczeniem: 
 zaburzeń psychicznych wynikających z picia alkoholu,  

javascript:%20writeMessageE(%20'pld7d18cfb3a0d8293e2f5d94ea30e04d2govd7d18cfb3a0d8293e2f5d94ea30e04d2srd7d18cfb3a0d8293e2f5d94ea30e04d2strzelcee14f36d95a0ad776f778ebff6f1f7c2bboi'%20);
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"CYPRIAN-MED" – 
Centrum 

Neuropsychiatrii 
Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

tel. 77 461 39 30 
 

Środa:                        9.00-16.00 
Czwartek:                  8.00-18.00 

 zaburzeń nastroju, 
 chorobliwej zazdrości, która może być przyczyną 

maltretowania kobiet i znęcania się nad nimi,  
a nawet zabójstw, 

 depresji. 

9. 

Specjalistyczny 
Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
"NEURO - MED" s.c. 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 

ul. Gogolińska 15 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 86 08 

 

Wtorek:                    15.00-21.20 
Środa:                        7.30-12.00 
Czwartek:                12.00-20.30 

Zajmuje się m.in. leczeniem.:  
 zaburzeń nastroju,  
 zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, 
  zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych. 

 

 

3. Podmioty realizujące poradnictwo z zakresu praw konsumenckich  

Lp. Podmiot Dane teleadresowe Godziny pracy Zakres realizowanych oddziaływań 

1. 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów  

Pani Małgorzata 
Płaszczyk-Waligórska 

Starostwo Powiatowe 
ul. Jordanowska 2, pok. 6  
 47-100 Strzelce Opolskie 

tel. (077) 440-17-56 
e -mail: rk@powiatstrzelecki.pl 

 
 

Poniedziałek              7.00 – 14.15 
Wtorek                       7.00 – 15.00 
Środa                          7.00 – 15.00 
Czwartek                    7.00 – 15.00 
Piątek                         7.00 – 14.15 
 

Do podstawowych zadań Rzecznika należy : 

W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom 
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów i 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 prowadzenie spraw, należących do właściwości 
powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie 
ochrony konsumenta , określonych ustawą o 
Państwowej Inspekcji Handlowej oraz innymi 
przepisami,  

 wnioskowanie o wszczęcie postępowania 
antymonopolowego,  

  zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i 
informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów ,  

 wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz 
wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się 
postępowania w sprawach o ochronę interesów 
konsumentów,  

 składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony 

mailto:rk@powiatstrzelecki.pl


interesów konsumentów ,  
 współdziałanie z właściwymi terytorialnie 

delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów oraz organizacjami do których zadań 
statutowych należy ochrona interesów konsumentów ,  

 występowanie z roszczeniami o: zaniechanie 
niedozwolonych działań, usunięcie skutków 
niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przez 
przedsiębiorców, którzy dokonali czynu nieuczciwej 
konkurencji. 

 

W przypadku problemów konsumenckich można dzwonić po poradę również do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu - tel. 77 454 50 88 
W sprawach telekomunikacyjnych porady można uzyskać w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Opolu - tel. 77 453 69 81 
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