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Darmowe porady prawne. Sprawdziliśmy z czym najczęściej do 

nas przychodzicie. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. Z 

pomocy może skorzystać młodzież do 26. roku życia, najubożsi, osoby, które ukończyły 65 lat, 

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz ofiary klęsk 

żywiołowych.Najczęściej przychodzą osoby po 65 roku życia, zwykle emeryci. W 

większości są to sprawy spadkowe i rodzinne, jak np. alimenty czy testament – opowiadał 

adwokat Łukasz Ambroży. Pomoc prawna obejmuje poinformowanie konkretnej osoby o 

obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na 

niej obowiązkach. Prawnik wskaże również rozwiązanie problemu oraz pomoże w 

sporządzeniu wymagającego odpowiedniej wiedzy pisma na etapie przedsądowym. W 

przypadku postępowania sądowego pomoże również w ustanowieniu pełnomocnika z 

urzędu. Zgłaszają się również ludzie poniżej 26 roku życia, choć są to raczej pojedyncze 

przypadki. Najczęściej w sprawach pracowniczych, np. mają problemy z pierwszą pracą, 

pracodawcą. Chcą wiedzieć jak powinna wyglądać umowa oraz jakie są ich prawa – 

kontynuował adwokat Łukasz Ambroży. Ilość spotkań jest nielimitowana, każdy może 

przyjść tyle razy ile będzie potrzebował. Są sprawy wymagające jednej konsultacji, są również 

takie przy których konieczna jest częstsza pomoc. Darmowa pomoc prawna dotyczy prawa 

pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności oraz prawa cywilnego. Pomoc można 

uzyskać również w dziedzinie spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia 

społecznego oraz spraw rodzinnych. Ważne jest również to, że otrzymamy pomoc z prawa 

podatkowego, jednak z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  

Bezpłatne porady prawne udzielane są przy ul. Damrota 30, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 13:00-17:00. Pozostałe punkty na terenie naszego powiatu mieszczą się w 

Bierawie, w siedzibie Urzędu Gminy, w Pawłowiczkach w siedzibie Urzedu Gminy oraz w 

Koźlu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 



Piotr Furman i Krzysztof Więckiewicz w drodze do Londynu. 

Wielka odprawa na przystani "Szkwał" 

Stało się. Dziś rano (18.08) około 9.30 dwóch śmiałków – Krzysztof Więckiewicz i Piotr 

Furman wsiadło do łodzi wiosłowej i popłynęło do Londynu. Towarzyszyli im mieszkańcy, 

samorządowcy i sponsorzy tego wielkiego przedsięwzięcia, które współorganizowane było 

przez starostwo powiatowe, urząd miasta i WOPR. Ruszyła najbardziej niezwykła i szalona 

wyprawa tego lata.– Mamy przed sobą 2500 km, najtrudniejszy będzie kanał La Manche, 

czeka nas też specjalna dieta i bardzo dużo wysiłku, musimy mieć oczy szeroko otwarte, 

bo wszystko się może zdarzyć – mówili dziennikarzom.Wydarzenie nagłaśniają ogólnopolskie 

media: TVN24, Polsat, TVP, a także regionalne i lokalne redakcje radiowe, telewizyjne i 

prasowe. Łódź, która płyną – mimo, że wygląda niepozornie - waży ponad 500 kg i 

naszpikowana jest specjalnymi urządzeniami m.in. do nawigacji, które zapewnią im 

bezpieczeństwo. - Od samego początku w przedsięwzięcie zaangażowana była starosta 

Małgorzata Tudaj, po przyjeździe do Polski postanowiłem uderzyć właśnie do starostwa, 

tam wszystko się zaczęło, poszukiwanie sponsorów i całe logistyczne przygotowanie tego 

przedsięwzięcia, chciałbym za to bardzo podziękować – mówił Krzysztof Więckiewicz.- 

Przystań „Szkwał” to idealne miejsce do organizacji tego typu wydarzeń, stawiamy na 

promocję Odry oraz żeglowności, ale również oddajemy tu za moment 

najnowocześniejsze pracownie do nawigacji dla uczniów, to miejsce jest więc dla nas 

bardzo ważne, a już samo przedsięwzięcie nie ma precedensu, dlatego zdecydowałam o 

włączeniu się w tę akcje – mówiła starosta Małgorzata Tudaj. Z kolei wicestarosta Józef 

Gisman zwrócił uwagę na aspekt charytatywny całego wydarzenia. - To pomoc dwóm dużym 

fundacjom - zaznaczył.– Mam nadzieję, że wody będą dla was szczęśliwe. Powiedzcie za 

kilka tygodni „Good morning London” – życzyła odpływającym wioślarzom prezydent 

miasta Sabina Nowosielska.Podczas imprezy Krzysztof Więckiewicz oraz Piotr Furman 

otrzymali odznaki „Zasłużony dla WOPR” z rąk Stanisława Wolkiewicza, prezesa oddziału. 

Dwóch śmiałków żegnały też mażoretki z Długomiłowic, a barwny pokaz swych umiejętności 

dali wodniacy z Nysy, którzy brawurowo na skuterach wodnych zaprezentowali kilka 

zaimprowizowanych akcji ratowniczych na wodzie. Sam start z kolei zwiastował dzwon statku 

„Sucharski”, w który wspólnie uderzyli na pożegnanie. Po chwili byli już na Odrze. Czeka ich 

30 dni rejsu. Trzymamy kciuki! 

 



W szpitalu ruszają największe od lat inwestycje 

Niespełna 8 mln zł na realizację trzech dużych projektów – tyle zdobył szpital w Kędzierzynie-

Koźlu na przeprowadzenie kluczowych inwestycji. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 

dziś (24.08) umowy w tej sprawie.W ramach tej kwoty nowy sprzęt otrzymają oddziały 

ginekologiczno-położniczy, neonatologii, pediatrii, a także przebudowany zostanie oddział 

anestezjologii i intensywnej terapii. Ostatnia tak duża przebudowa i wymiana sprzętu miała 

miejsce w 1997 roku, tuż po wielkiej powodzi, w której ucierpiała placówka, a potem w 2009 

roku, kiedy to rozbudowano szpital o nowe skrzydło. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

zabezpieczył 3 mln zł wkładu własnego.- Przede wszystkim wzrośnie jakość usług, pacjenci 

będą diagnozowani na bardzo nowoczesnym sprzęcie, a przez to diagnostyka stanie się 

jeszcze dokładniejsza i szybsza, krótko mówiąc poprawi się bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców – powiedziała starosta Małgorzata Tudaj. Warto dodać, że dwa szpitale 

powiatowe w województwie – w Kędzierzynie-Koźlu i w Nysie – pełnią rolę szpitali 

ponadregionalnych, ponieważ trafiają tam również pacjenci nie tylko z innych powiatów, ale 

także innych województw.- W ramach tych pieniędzy na bloku operacyjnym powstanie też 

nowoczesna sala wybudzeń, najwięcej bo 2 mln zł przeznaczymy na zakup cyfrowego 

RTG. Ale pojawi się też nowa aparatura USG, endoskopy, gastroskopy – zaznaczył 

dyrektor SP ZOZ Marek Staszewski. Wręczając dyrektorom szpitali umowy marszałek 

województwa Andrzej Buła żartował, że na sali znalazło się samo zdrowie. – Każdy projekt 

będzie realizowany z myślą o pacjentach, o zagwarantowaniu im lepszej usługi i 

diagnostyki – powiedział, dziękując za trud przygotowania dobrych wniosków oraz 

zapowiadając kolejny nabór związany z infrastrukturą ochrony zdrowia , który zaplanowany 

jest na wrzesień, a kwota przewidziana do podziału, to około 22 mln złotych.Łączna wartość 

27 złożonych i zaakceptowanych do realizacji projektów z 13 szpitali, to prawie 73,5 mln 

złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 



Wspaniały jubileusz! 20 lat Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd w 

Zakrzowie 

Już od 20 lat Klub Jeździecki „Lewada” organizuje wyjątkowe zawody gwiazd Art Cup. 

Współorganizatorem tego wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 

wspierając tę fantastyczną imprezę. Wydarzenie ściąga do Zakrzowa największe gwiazdy 

polskiej sceny aktorskiej. Mogliśmy już zobaczyć m.in. Daniela Olbrychskiego, Bogusława 

Lindę, Emilię Krakowską czy Jana Frycza. W tym roku Anetta i Andrzej Sałaccy obchodzili 

jubileusz, a ich impreza stała się znakiem rozpoznawczym Opolszczyzny. W tegorocznym 

wyjątkowym wydarzeniu brali udział m.in. marszałek Andrzej Buła, wicestarosta powiatu 

Józef Gisman, prezydent Sabina Nowosielska, wicemarszałek Stanisław Rakoczy oraz 

przewodniczący sejmiku województwa opolskiego Norbert Krajczy. Uroczyste otwarcie 

poprowadzili Emilia Krakowska oraz Henryk Sawka. Gwiazdy wielkiego formatu woził 

odrestaurowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego klasyczny Peugeot z 

1936 roku, który zrobił ogromne wrażenie zarówno na publiczności jak i sławnych gościach. 

Przez dwa dni zaplanowano sporo atrakcji, a gwiazdy rywalizowały m.in. w ujeżdżeniu, 

skokach przez przeszkody i powożeniu zaprzęgami. W niedzielę mieliśmy okazję zobaczyć 

widowiskowy pokaz kawaleryjski. Anetta i Andrzej Sałaccy otrzymali piękne obrazy, odebrali 

też wiele ciepłych słów i podziękowań. Wicestarosta powiatu Józef Gisman życzył im wielu 

sukcesów i kolejnego tak wspaniałego jubileuszu. Bogusław Linda od lat wspiera to wydarzenie 

i z tej okazji otrzymał specjalne wyróżnienie od marszałka Andrzja Buły za zasługi dla 

województwa opolskiego. Dostali je również Krzysztof Ligenza i Żaneta Skowrońska. Cały 

weekend był zaplanowany od początku do końca, a atrakcjom nie było końca. - Miłość do koni 

wpisała się już na dobre wśród mieszkańców Opolszczyzny. Jazda konna towarzyszyła 

Polakom od zawsze, każdy z rodaków powinien choć raz siedzieć na koniu – opowiadali 

miłośnicy jazdy konnej. 

 



Nowy rok i nowe wytyczne dla dyrektorów. Nacisk na projekty 

edukacyjne, festiwale nauki i zawody sportowe 

Nowe kierunki polityki oświatowej na rozpoczynający się rok szkolny były tematem narady 

starosty z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.- W 

zarządzanych przez powiat szkołach po raz kolejny naukę rozpocznie więcej uczniów, 

zrobiliśmy świetny nabór, chciałabym za to podziękować. W nowym roku będziemy 

chcieli podnosić jakość kształcenia w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, 

lecz to nie jedyne założenia naszej polityki oświatowej na najbliższe miesiące – mówiła 

starosta Małgorzata Tudaj. Szkoły będą kładły jeszcze większy nacisk na różnorodne zajęcia 

pozalekcyjne, projekty edukacyjne, konkursy, festiwale nauki, zawody sportowe, zajęcia w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które sprzyjają wyrównywaniu szans 

edukacyjnych, rozbudzaniu pasji. Placówki będą też rozszerzały ofertę zajęć z możliwością 

kształtowania wiedzy matematyczno-logicznej. Warto dodać, że wzrasta liczba uczniów 

otrzymujących stypendia starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego za wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia sportowo-kulturalne, co oznacza, że dotychczasowy kierunek zmian okazał się 

właściwy. Podczas narady trzech dyrektorów otrzymało gratulacje z okazji jubileuszu ich 

pracy. Ryszard Więcek posiada 35 letni staż pracy, a 16 lat pełni funkcję dyrektora w I LO. 

Emocjonalnie związany ze szkołą jako jej uczeń, nauczyciel, a w efekcie końcowym dyrektor. 

- Cieszy się ogromnym poparciem grona pedagogicznego i sympatią młodzieży. Na jedno 

i drugie zapracował swą postawą, osiągnięciami i osobowością – zaznaczyła Aurelia 

Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa. W czasie spotkania uroczyste ślubowanie 

złożył Adam Wiśniowski, nauczyciel matematyki i informatyki z Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej. Pedagog z 6-letnim stażem pracy pedagogicznej. Współtworzył liczne 

uroczystości szkolne poprzez wzbogacenie ich własnymi pomysłami konkursowymi. Odebrał 

awans na nauczyciela mianowanego. W ramach projektu „Wspomaganie Nauczania 

Matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” 
prowadzonego we współpracy z Politechniką Łódzką, prowadził dodatkowe zajęcia z 

matematyki. Celem projektu była zmiana podejścia do nauczania matematyki oraz 

wykorzystanie e-technologii do prowadzenia zajęć ścisłych. Pełni zadania opiekuńcze i 

wychowawcze podczas prawie wszystkich koncertów i wyjazdów (krajowych i zagranicznych) 

orkiestry szkolnej. 

 



 „Cieszymy się spokojem, ale musimy mieć świadomość wyzwań 

globalnych” 

W powiecie uczczono 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ze względu na niesprzyjającą 

aurę uroczystości przeniesiono do kędzierzyńskiego Domu Kultury „Chemik”. Tam odbyła się 

część oficjalna, po której pod pomnikiem w parku Pojednania złożono kwiaty i oddano hołd 

bohaterom.- Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważne jest bezpieczeństwo, 

dlatego w tym roku na obronność kraju nasz rząd wyda 37 mld zł, w przyszłym roku 

będzie to kwota rekordowa w historii i wyniesie 41 mld zł. Te pieniądze w większości trafią 

do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co w sytuacji obecnych zagrożeń jest właściwe i 

konieczne – podkreślił senator Grzegorz Peczkis. Starosta Małgorzata Tudaj zaznaczyła, że 

jako pokolenia, które nie doświadczyły ogromu zła II wojny światowej, wspominamy ten 

tragiczny czas, znany nam z opowieści przekazywanych w rodzinie, znany z książek i filmów, 

w przekonaniu, że podobne wydarzenia już nigdy więcej nie staną się udziałem naszej ojczyzny 

i świata.- Współczesny świat nie jest niestety wolny od wojen i konfliktów, cieszymy się 

spokojem i dobrobytem w swoim państwie, ale musimy mieć świadomość wyzwań 

globalnych. Jesteśmy częścią cywilizacji, która wyznaje wartości poszanowania godności, 

wolności, demokracji, równości, poszanowania praw człowieka. Te wartości to nie tylko 

prawa, to przede wszystkim obowiązki. Ich wypełnianie w świecie, w  którym ścierają się 

różne poglądy i opinie nie zawsze jest łatwe, niemniej jednak dużo łatwiejsze, niż 

zmierzenie się z sytuacją, jakiej czoła stawić musieli nasi rodacy 78 lat temu  – mówiła 

starosta. Obok niej w uroczystości wzięła udział przewodnicząca Rady Powiatu Danuta 

Wróbel, a także radni powiatowi: Jadwiga Kuźbida, Paweł Masełko, Andrzej 

Lachowicz.Małgorzata Tudaj zwróciła uwagę, że równie ważne jest także przypomnienie, 

zwłaszcza tym najmłodszym pokoleniom, że wolność, z której tak bezgranicznie się dziś 

korzysta, okupiona została najwyższym poświeceniem. 6 milionów Polaków oddało za nią 

życie. W imieniu prezydent Sabiny Nowosielskiej głos zabrał sekretarz miasta Zbigniew 

Romanowicz. W uroczystości wzięli udział kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele rządu, 

radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy jednostek i szkół ponadgimnazjalnych, młodzież i 

mieszkańcy powiatu. Uroczystość została zorganizowana przez prezydenta miasta oraz starostę 

powiatu. 

 



Prawie 2900 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Ruszył 

nowy rok szkolny! 

2 884 uczniów rozpoczęło dziś (4.09) naukę w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w tym 800 

uczniów kształcić się będzie w liceach ogólnokształcących,  1974 w szkołach technicznych, 

110 w szkole specjalnej. Powiatowa inauguracja odbyła się w Zespole Szkół nr 1, popularnej 

kozielskiej "Budowlance".- Jeśli nie zmarnujecie tych kilku lat i nabierzecie fachowych 

umiejętności, będziecie mogli spokojnie czerpać profity z posiadanej wiedzy. Jesteście tym 

cenniejsi dla Polski, że z powodu wieloletnich zaniedbań w naszym kraju obecnie brakuje 

specjalistów technicznych i zawodowych – powiedział senator Grzegorz Peczkis. Nowy rok 

szkolny to nowy początek. - Czeka was wiele ciekawych projektów edukacyjnych, zajęć 

pozalekcyjnych, konkursów, festiwalów nauki, zawodów sportowych. Drodzy uczniowie, 

jestem przekonana, że ten czas będzie dla was jednym z najwspanialszych okresów w 

życiu. Sama mam ogromny dług wdzięczności wobec szkoły, względem swoich nauczycieli 

i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj. To, co otrzymałam w tamtym czasie, do 

dzisiaj owocuje w moim życiu – mówiła starosta Małgorzata Tudaj, która podziękowała 

wszystkim pedagogom za wyjątkowo udany nabór. W szkołach nadzorowanych przez 

starostwo naukę rozpocznie więcej uczniów niż rok temu. Wielu to mieszkańcy innych 

powiatów, a nawet województw, którzy zamieszkają w kozielskiej bursie. Miała na to wpływ 

ciężka praca nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty edukacyjnej, ale i  świetna opinia o 

placówkach ponadgimnazjalnych, które nie tylko dobrze kształcą, ale też pomagają znaleźć 

zatrudnienie. - Przed wami nowe przyjaźnie i sympatie, często na całe życie. To także czas, 

kiedy zaczniecie określać swoje miejsce w świecie, a to w dzisiejszych czasach nie jest takie 

łatwe. Nieograniczony dostęp do informacji daje złudne poczucie wiedzy, a tej nie 

wyniesiecie z internetowych memów i viralowych filmików, które nie tylko upraszczają 

rzeczywistość, ale często manipulują. A wy nie możecie dać sobą manipulować! Musicie 

czytać, obserwować, słuchać i rozmawiać, używając własnej wrażliwości, wyobraźni i 

intuicji – zaznaczyła starosta, zwracając się bezpośrednio do zgromadzonej w auli młodzieży. 

Sukcesów w nauce uczniom życzyli też Anna Zielińska, prezes oddziału ZNP, a także Andrzej 

Lachowicz, radny powiatowy, a zarazem przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-

Koźlu. – To wy kształtujecie charaktery młodzieży i odpowiadacie za jej wejście w 

dorosłość. Wykonujecie swoje zadanie z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem oraz 

wielką odpowiedzialnością za przyszłe losy młodzieży oraz naszej wolnej i niepodległej 

ojczyzny. Oby nie zabrakło wam sił, wytrwałości, cierpliwości, entuzjazmu i optymizmu 

– mówił Andrzej Lachowicz. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, radni powiatowi, 

przedstawiciele współpracujących ze szkołą firm, a także związków zawodowych. Podczas 

inauguracji uczniowie brawurowo zaprezentowali słynny już spektakl Grease, który odebrał od 

publiczności gromkie brawa. 

 

 



 

 


