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W dniach 22-29 lutego 2008 roku już po raz szósty obchodzimy Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw. Obchody te mają być okazją do monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w
naszym kraju, wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia oraz ciągłego
przypominania decydentom oraz osobom stykającym się bezpośrednio w działalności
zawodowej z ofiarami przestępstw o tym, że są one dotkliwie pokrzywdzone i wymagają
pomocy.
W związku z obchodami we wszystkich sądach okręgu wrocławskiego rozpoczyna się Tydzień
Pomocy Ofiarom Przestępstw, który trwać będzie w dniach 22-29 lutego 2008 roku - polega on
na udzielaniu informacji osobom pokrzywdzonym i ofiarom przestępstw o przysługujących im
uprawnieniach przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, asystentów sędziów i
kuratorów). Przez najbliższy tydzień osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się po takie
informacje w czasie wyznaczonych w każdym sądzie specjalnych dyżurów.
Wykaz dyżurów w sądach wrocławskich:
1) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbędą się dyżury:
- w dniach 22 lutego - 29 lutego 2008 w godz. od 10:00 do 14:00 asystenci sędziów udzielać
będą informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w pok. 108 oraz 111 (I piętro) w budynku
przy ul. Sądowej 1, tel. (071) 37-04-220 .
2) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej odbędą się dyżury:
- w dniach 22 lutego - 29 lutego 2008 w godz. od 10:00 do 14:00 asystenci sędziego oraz
kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, udzielać będą informacji o
uprawnieniach pokrzywdzonego. Asystenci sędziego będą pełnić dyżury w Punkcie
Informacyjnym w pok. 62 (parter). Kuratorzy w pok. 008 oraz 009 (niski parter) w budynku
sądowym przy ul. Podwale 30.
3) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków odbędą się dyżury:
a) w budynku przy ul. Podwale 30:
- w dniach 22 - 25 lutego 2008 w godz. 10-14.00 w pok.128A;
- w dniach 26 - 28 lutego 2008 w godz. 10-14.00 w pok.153;
- w dniu 29 lutego 2008 w godz. 10-14.00 w pok.159;
b) w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31/33:
- w dniach 22 - 29 lutego 2008 w godz. 10-14.00 w pok.102 (I piętro);
4) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia odbędą się dyżury:
- w dniach 22 lutego - 29 lutego 2008 w godz. od 10:00 do 14:00 asystenci sędziów udzielać
będą informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w Punkcie Informacyjnym w pok. 62 (parter)
w budynku sądowym przy ul. Podwale 30.
Wykaz dyżurów w sądach podwrocławskich:
1) w Sądzie Rejonowym w Miliczu odbędą się dyżury:
- w dniu 22.02.2008 godz. 10-14 pok. 23, tel. 071 3843924;
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- w dniu 23.02.2008 godz. 10-12 pok. 29, tel.071 3843929;
- w dniu 23.02.2008 godz. 12-14 pok. 29, tel. 071 3843929;
- w dniu 24.02.2008 godz. 10-14 pok. 29, tel. 071 3843929;
- w dniu 25.02.2008 godz. 10-14 pok. 28, tel. 071 3843928;
- w dniu 26.02.2008 godz. 10-14 pok. 23, tel. 071 3843924;
- w dniu 27.02.2008 godz. 10-12 pok. 17, tel. 071 3843946;
- w dniu 27.02.2008 godz. 12-14 pok. 30, tel. 071 3843930;
- w dniu 28.02.2008 godz. 10-14 pok. 20, tel. 071 3843946;
- w dniu 29.02.2008 godz. 10-12 pok. 23, tel. 071 3843924;
- w dniu 29.02.2008 godz. 12-14 pok. 17, tel. 071 3843946;
2) w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy odbędą się dyżury:
- w dniach 22-24.02.08r. w godz. 10.00 - 14.00 w pok. 206 (II p) pod nr tel. 071-314-03-22;
- w dniach 25-29.02.08r. w godz. 10.00 - 14.00 w pok. 210 (II p) pod nr tel.071-314-03-26.
3) w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej odbędą się dyżury:
- w dniach 22 - 29 lutego 2008 w godz. 10:00 - 14:00 w pomieszczeniach wskazanych przez
pracowników sądu w budynku sądowym przy ul. Św. Andrzeja 3, tel. (071) 396-02-08.
4) w Sądzie Rejonowym w Oławie odbędą się dyżury:
- w dniach 22 - 29 lutego 2008 w godz. 10:00 - 14:00 osoby zainteresowane mogą zgłaszać się
do pokoju nr 10 (oddział administracyjny), skąd będą kierowane do dyżurującego sędziego w
budynku sądowym przy ul. 11-go Listopada 12, tel. 071-31-32-444 .
5) w Sądzie Rejonowym w Strzelinie odbędą się dyżury:
- w dniach 22 - 29 lutego 2008 w godz. 10:00 - 14:00 dyżury w sali nr 3 mieszczącej się na
parterze budynku sądowego przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, tel. (071) 392-71-00.
6) w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy odbędą się dyżury:
- w dniu 22.02.2008 godz. 10-14 pok. 27, tel. (071) 387-31-58 ;
- w dniu 23.02.2008 godz. 10-12 pok. 16, tel. (071) 387-31-58;
- w dniu 24.02.2008 godz. 10-14 pok. 16, tel. (071) 387-31-58;
- w dniu 25.02.2008 godz. 10-14 pok. 8, tel. (071) 387-31-58;
- w dniu 26.02.2008 godz. 10-14 pok. 8, tel. (071) 387-31-58;
- w dniu 27.02.2008 godz. 10-12 pok. 27, tel. (071) 387-31-58;
- w dniu 28.02.2008 godz. 10-14 pok. 8, tel. (071) 387-31-58;
- w dniu 29.02.2008 godz. 10-12 pok. 27, tel. (071) 387-31-58;
7) w Sądzie Rejonowym w Wołowie odbędą się dyżury:
- w dniach 22 - 23 lutego 2008 roku - w godz. 10.00 - 14.00 w pokoju nr 2, tel. 071 380-81-50,
- w dniu 24 lutego 2008 roku - w godz. 10.00 - 14.00 w pokoju nr 13, tel. 071 380-81-06,
- w dniach 25 - 29 lutego 2008 roku - w godz. 10.00 - 14.00 w pokoju nr 2, tel. 071 380-81-50.
Informacje udzielane przez pracowników sądów nie będą miały charakteru porad prawnych.
Mogą dotyczyć wyłącznie zapoznania pokrzywdzonych z uprawnieniami i procedurami w
sprawach karnych.
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W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw nie można liczyć na informacje z zakresu:
prawa cywilnego (np. majątkowych sporów rodzinnych i sąsiedzkich, spraw spadkowych itp.), z
zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.
Bogusław Tocicki
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu
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