Ankieta: Bezpieczeństwo w Parku Miejskim
Gmina Brwinów zamierza ubiegać się o dotacje w ramach programu
“Razem bezpieczniej”. Prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże
w przygotowaniu wniosku, dotyczącego projektu poprawy
bezpieczeństwa w Parku Miejskim im. 36 pp LA w Brwinowie.

1. Jak oceniasz bezpieczeństwo w parku miejskim w Brwinowie?
 jest bardzo niebezpiecznie, najlepiej omijać to miejsce
 jest niebezpiecznie, przebywając w parku trzeba być czujnym
 trudno określić, czy jest bezpiecznie, czy nie
 przeważnie jest bezpiecznie, zagrożenia są rzadkie
 można czuć się tam bezpiecznie
 zawsze jest tam zupełnie bezpiecznie

Dane osoby wypełniającej
ankietę:
Płeć: 					
 kobieta 			
 mężczyzna 		
Wiek:
 do 18 lat
 19-30 lat
 31-50 lat
 51-66 lat
 67 i więcej lat

2. Wybierz dwa działania, które Twoim zdaniem najbardziej przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa:
 założenie monitoringu w parku		
 poprawa oświetlenia parku
 częstsze patrole policji/straży miejskiej		
 remont chodnika w parku (alejka: Rynek - ul. Przejazd)
 zamykanie parku na noc 			
 inne ............................................
3. Czy w parku miejskim zdarzają się niebezpieczne sytuacje, np. wandalizm, rozboje itp.?
 tak, byłem ich świadkiem/ofiarą 		
 w parku nic takiego się nie zdarza
 tak, wiem o tym ze słyszenia 			
 nie wiem, trudno powiedzieć
4. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmiała TAK, określ, jakie to były zdarzenia:
 niszczenie ławek/koszy				 bójki, przemoc fizyczna
 kradzieże, wyrywanie torebek itp.		
 spożywanie alkoholu
 zaczepki słowne				 inne ................................................
Dodatkowe uwagi, opinie, propozycje można zapisać na odwrocie. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Prosimy o przekazanie wypełnionej ankiety do Biura Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12, do 20.10.2012 r.
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