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„Tydzień Pomocy Oﬁarom Przestępstw” – to ogólnopolska inicjatywa, w
którą również włączyli się sokólscy policjanci. Ma ona zwrócić uwagę na
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych i oﬁar przestępstw.
22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Oﬁar Przestępstw, ustanowiony
w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej w 1988 r.
Tydzień Pomocy Oﬁarom Przestępstw trwać będzie do 26 lutego. W
ramach prowadzonej akcji funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w
Sokółce wspólnie z pracownikami opieki społecznej będą pełnić dyżury w
trakcie, których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać
informację na temat przysługujących im uprawnień.
Porad policjantów oraz pracowników społecznych można zasięgnąć w budynku KPP Sokółka w pokoju nr 1
od środy do piątku w godzinach 12.00 – 14.00. W środę dyżur będzie pełnić dzielnicowy, we czwartek
funkcjonariusz dochodzeniówki w piątek zapraszamy na konsultację z funkcjonariuszem sokólskiej drogówki.
W związku z w/w inicjatywą porad będą udzielać również funkcjonariusze z Komisariatów i Posterunków
Policji w następujących terminach.
KP Dąbrowa Białostocka –
W dniach 23 – 25 lutego 2011 r. w godzinach 8.00 - 12.00 w budynku KP Dąbrowa Białostocka dyżur będą
pełnić funkcjonariusze policji
PP w Janowie –
24 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy Janów dyżur będzie pełnił dzielnicowy
wspólnie z pracownikiem społecznym.
25 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy Korycin dyżur będzie pełnił dzielnicowy
wspólnie z pracownikiem społecznym.
PP Krynki –
24.02.2011 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krynkach dyżur będzie pełnił dzielnicowy
wspólnie z pracownikiem społecznym
24.02.2011 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy w Szudziałowie dyżur będzie pełnił dzielnicowy

wspólnie z pracownikiem społecznym
PP Kuźnica W dniach 22 – 25 luty 2011 r. w godzinach 9.00 – 12.00 w budynku Posterunku Policji Kuźnicy przy ulicy
Sokólskiej 20 będzie pełnił dyżur dzielnicowy.
PP Suchowola–
24.02.2011 r. w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli ul. Plac Kościuszki 5
w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie dyżur pełnił dzielnicowy wraz z pracownikiem społecznym
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy lub informacji zachęcamy do skorzystania z pomocy w ramach
Tygodnia Pomocy Oﬁarom Przestępstw.
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