
(wyciąg) 

Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów w 2023 roku 

 

Wyciąg z wykazu dyżurów dotyczący Punktu Nr 2 i 3 

Numer 
punktu 

Usytuowanie punktów Dni i godziny dyżurów w 2023 roku 

Udzielający nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub 

świadczący nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie 

1 2 3 4 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

2 
 

2.1. lokal Gminy Borzęcin 

adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej) 

wtorek w godzinach od 730 do 1130,  

co czwarty piątek (tj. 3 lutego, 3 i 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23 

czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 września, 13 października, 10 listopada, 
8 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1920) 

we wtorki i piątki –  

Anna Piwowarska (adwokat) 

2.2. lokal Gminy Szczurowa 

adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 

(budynek - siedziba Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej), pokój na I piętrze 

poniedziałek w godzinach od 730 do 1130,  
co czwarty piątek (tj. 13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 i 

30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 22 września, 20 października, 17 listopada, 

15 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa 
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1920) 

w poniedziałki i piątki –  
Kinga Węgiel (adwokat i 

mediator) 

2.3. lokal Gminy Dębno 

adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 
(budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój 

nr 1 (parter) 

środa w godzinach od 1130 do 1530,  
co czwarty piątek (tj. 20 stycznia, 17 lutego,17 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 

9 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 i 29 września, 27 października, 24 listopada, 
22 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa 

w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1920) 

w środy i piątki –  

Damian Kutyba (adwokat) 

2.4. lokal Gminy Gnojnik 
adres: 32-864 Gnojnik 363 (budynek – 

siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 2 (parter) 

czwartek w godzinach od 1130 do 1530,  

co czwarty piątek (tj. 27 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 
16 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia, 8 września, 6 października, 3 listopada, 

1 i 29 grudnia) w godzinach od 1130 do 1530 z wyłączeniem dni, o których 
mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) 

W czwartki i piątki –  

Anna Piwowarska (adwokat) 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 

3 

3.1. lokal Gminy Borzęcin 
adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-

siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej) 

czwartek w godzinach od 730 do 1130,  

co czwarty piątek (tj. 20 stycznia, 17 lutego,17 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 
9 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 i 29 września, 27 października, 24 listopada, 

22 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa 
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 20120 r. poz. 1920) 

w czwartki i piątki –  
Magdalena Adamczyk (doradca 

obywatelski, adwokat i mediator) 

3.2. lokal Gminy Szczurowa 

adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 
(budynek - siedziba Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej), pokój na I piętrze 

środa w godzinach od 730 do 1130,  
co czwarty piątek (tj. 27 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 

16 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia, 8 września, 6 października, 3 listopada, 
1 i 29 grudnia)  w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których 

mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) 

w środy – Maciej Molenda 

(doradca obywatelski) 

w piątki - Magdalena Adamczyk  

(doradca obywatelski, adwokat i 

mediator) 

3.3. lokal Gminy Dębno 
adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 

(budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój 

nr 1 (parter) 

poniedziałek w godzinach od 800 do 1200, 

co czwarty piątek (tj. 3 lutego, 3 i 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 23 
czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 września, 13 października, 10 listopada, 

8 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1920) 

w poniedziałki – Tomasz 

Waligóra (doradca obywatelski, 

radca prawny i mediator) 

w piątki - Magdalena Adamczyk  

(doradca obywatelski, adwokat i 

mediator) 

3.4. lokal Gminy Gnojnik 
adres: 32-864 Gnojnik 363 (budynek – 

siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 2 (parter) 

wtorek w godzinach od 1130 do 1530,  

co czwarty piątek (tj. 13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 i 
30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 22 września, 20 października, 17 listopada, 

15 grudnia) w godzinach od 1130 do 1530 z wyłączeniem dni, o których mowa 
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1920) 

we wtorki i piątki – Marta Pióro 

(doradca obywatelski i mediator) 

 


