
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO 

o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i 

nieodpłatnej mediacji  

Starosta Węgrowski informuje o wznowieniu  od dnia 1 czerwca  2020 roku udzielania 

porad z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

i nieodpłatnej mediacji   w lokalach : 

1. Punkt NPP -Węgrów – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. 

Piłsudskiego 23 

Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00 

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00 

  Środa godz. 14.00 – 18.00 

  Czwartek godz. 9.00 – 13.00 

  Piątek godz. 14.00 – 18.00  

 

 2.Punkt NPP„mobilny” w 4 lokalizacjach 

1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00 

  

2) w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20, 

  Wtorek godz. 10.00 – 14.00. 

 

       3) w Łochowie- Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75 

  Środa godz.     9.00-13.00 

  Czwartek godz. 9.00 – 13.00 

  

 4) w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Kościuszki 74 

  Piątek godz. 10.00 – 14.00 

  

3. Punkt „mobilny” nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
 

 1) w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75 

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00 

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00 

  Piątek godz. 9.00 – 13.00 

 

 2 w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23 

 

  Środa godz. 9.00 – 13.00 

  Czwartek godz.14.00 – 18.00 

 

Celem skorzystania z porady należy umówić  wizytę 

 pod nr telefonu : 25 74 09 215  (poniedziałek-piątek w godzinach 8.30-14.00)  



 

Z porad  w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

i nieodpłatnej mediacji mogą korzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu stosownych  oświadczeń. 
 

 

 

Jednocześnie, ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii, apelujemy   

o zachowanie środków ostrożności, w tym w szczególności prosimy o  zachowanie 

bezpiecznej odległości między osobami (1,5-2 m), obowiązkową dezynfekcję rąk 

i  stosowanie środków ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki) . 

                              

    

Węgrów, 1 czerwca 2020r.                                                               Starosta Węgrowski                                                                                                           

                                                                                                             (-) Ewa Besztak  

       

 

 


