INFORMACJA
STAROSTY KARKONOSKIEGO
z dnia 1 lutego 2021 r.
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2
o których mowa w art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).
W tym celu, zawieszono udzielanie porad osobiście (do odwołania) oraz zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest wyłącznie telefonicznie, pod niżej wskazanymi
nr telefonów w określone dni i zgodnie z poniższymi harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji:

telefonicznej 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl
Pomocy prawnej, w lutym br., udzielają radcowie prawni w Kowarach:
dzień

godz. 12-16

nr telefonu

e-mail

poniedziałek

r.pr. Marta Sochowicz

kancelaria.sochowicz@wp.pl

wtorek

r.pr. Ewelina Babisz - Trefon

środa

r.pr. Krzysztof Warzyński

czwartek

r.pr. Tomasz Tyrowicz

piątek *

r.pr. Mateusz Nowak

605 065 103
668 145 043
602 691 795
509 545 114
606 946 893

babisz.ewelina@gmail.com
krzysztof@warzyński.com.pl
t.tyrowicz@gmail.com
mateusz.nowak@autograf.pl

Pomocy prawnej udziela adwokat w Janowicach Wielkich:
dzień

godz. 11-15

nr telefonu

e-mail

poniedziałek

adw. Piotr Nachmann

795 949 445

piotr.nachmann@interia.pl

dzień
wtorek

Pomocy prawnej albo poradnictwa obywatelskiego udziela radca prawny albo doradca w Karpaczu:
e-mail
godz. 11-15
nr telefonu
r.pr. Magdalena Nachmann
doradca. Adrian Turowski

środa

II środa miesiąca r.pr. Jolanta
Samsel-Hryń

magdalena.dudek@onet.pl

781 374 364
508 383 750

a.turowski@o2.pl

609 850 912

kancelariapodwale@gmail.com

Pomocy prawnej udziela radca prawny w Mysłakowicach:
dzień

godz. 11-15

nr telefonu

e-mail

środa

r.pr. Magdalena Nachmann

781 374 364

magdalena.dudek@onet.pl

Pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udziela doradca/mediator w Podgórzynie:
dzień

godz. 11-15

nr telefonu

czwartek*

doradca. Adrian Turowski

508 383 750

dzień

e-mail
a.turowski@o2.pl

Pomocy prawnej albo poradnictwa obywatelskiego udziela radca prawny albo doradca w Szklarskiej Porębie:
e-mail
godz. 9-13
nr telefonu

wtorek

doradca Paweł Fryc

668 452 464

pawelfryc12@gmail.com

dzień

godz. 11-15

nr telefonu

e-mail

czwartek*

r.pr. Magdalena Nachmann

781 374 364

magdalena.dudek@onet.pl

dzień

Pomocy prawnej albo poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat albo radca prawny w Starej Kamienicy:
e-mail
godz. 11-15
nr telefonu

poniedziałek

r.pr. Jolanta Samsel-Hryń

piątek

adw. Piotr Nachmann

609 850 912
795 949 445

kancelariapodwale@gmail.com
piotr.nachmann@interia.pl

Poradnictwa obywatelskiego udziela doradca w Jeleniej Górze:
dzień

godz. 10-14

nr telefonu

e-mail

piątek

doradca Paweł Fryc

668 452 464

pawelfryc12@gmail.com

*
Pomoc w mediacji można uzyskać:
18 lutego – czwartek (w godz. 11-15) od r.pr./mediatora Jolanty Samsel-Hryń 609 850 912 oraz 25 lutego – czwartek (w godz. 11-15) od mediatora
Adriana Turowskiego – tel. 508 383 750
a także 26 lutego – piątek (w godz. 12 -16) od radcy prawnego – mediatora Mateusza Nowaka tel. 606 946 893

S T A R O S TA
Krzysztof Wiśniewski

