Zadbaj o bezpieczeństwo
w swojej okolicy!
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Zostań członkiem straży ulicznej!
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To ważne, aby w swojej dzielnicy czuć się bezpiecznie. Ludzie powinni mieć możliwość
swobodnego przemieszczania się i prowadzić jak najlepsze życie. Ma się do tego przyczynić
pomysł straży ulicznej, którego celem jest wprowadzenie pewnych zmian.
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Straż uliczna to idea, która umożliwia zaangażowanie się i stworzenie przyjemnego otoczenia,
w którym ludzie będą mogli się spotykać, bawić się i czuć się bezpiecznie we własnej okolicy.
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Czy chciałbyś/chciałabyś należeć do straży ulicznej?
Zapoznaj się z danymi kontaktowymi zamieszczonymi poniżej.
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Skriv in tid för nästa trygghetsvandring här.
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Skriv in era kontaktuppgifter här.
Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter
eller till höger genom att lägga till bild.
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• Zadaniem straży ulicznej jest wspólne chodzenie po okolicy i przyglądanie się
niebezpiecznym miejscom, a także dyskusja o tym, jak można je zmienić. Można
też odwiedzać miejsca bezpieczne i rozmawiać o tym, dlaczego ludzie czują się w
nich bezpiecznie.
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• Jako członek straży ulicznej możesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w
Twojej okolicy.
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• Celem straży ulicznej jest, aby pracownicy urzędu gminy, policja, właściciele
posesji i lokalni mieszkańcy mogli spotkać się i porozmawiać o tym, co zrobić,
aby dana okolica była bezpieczniejszym i przyjemniejszym miejscem.

© Brottsförebyggande rådet 2016, Form: Ordförrådet AB, Illustratör: Helena Bergendahl

• Celem straży ulicznej jest, aby pracownicy urzędu gminy, policja, właściciele
posesji i lokalni mieszkańcy mogli spotkać się i porozmawiać o tym, co zrobić,
aby dana okolica była bezpieczniejszym i przyjemniejszym miejscem.

© Brottsförebyggande rådet 2016, Form: Ordförrådet AB, Illustratör: Helena Bergendahl

