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2021-01-08

Ferie zimowe 2021
kategoria:
Straż Miejska
Wszyscy tęsknimy za normalnym wypoczynkiem. Z nadzieją stosowaliśmy się do kolejnych nakazów i
obostrzeń, czekając na upragnione ferie. Dzieci miały więcej czasu spędzić na powietrzu, jeżdżąc na
sankach, nartach, łyżwach, tocząc bitwy na śnieżki, zwiedzając góry czy swoją miejscowość.

2021-01-08

Nabór do Straży Miejskiej
kategoria:
Straż Miejska
Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności? Nie boisz się
wymagającej i odpowiedzialnej pracy? Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę?

2020-12-14

Akumulator nie działa? Zadzwoń do Straży Miejskiej!
kategoria:
Straż Miejska
Straż Miejska kolejny raz oferuje swoją pomoc w uruchomieniu samochodu. Kiedy temperatura
spadnie poniżej zera, a akumulator „zastrajkuje”, wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy Straży
Miejskiej 986 i poprosić o pomoc.

2020-12-03

Pomoc osobom bezdomnym
kategoria:
Straż Miejska
Silne mrozy stanowią realne zagrożenie dla osób bezdomnych. Jak co roku ciechanowscy strażnicy
skontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych. W tym roku wytypowano 13 takich miejsc.
Najczęściej osoby bezdomne przebywają w opuszczonych budynkach, wnękach pod schodami,
szałasach itp.

2020-10-28

Rząd decyzją wojewody przejmuje ciechanowską Straż
Miejską. Miasto protestuje
kategoria:
Aktualności strona główna
Wojewoda mazowiecki nałożył na Straż Miejską w Ciechanowie obowiązek wykonywania zadań
zleconych przez Policję związanych z weryfikacją zakazów i nakazów w stanie epidemii, co oznacza
zmniejszenie możliwości realizacji zadań własnych, do których straż została powołana. Decyzja
wojewody nie wiąże się z zapewnieniem finansowania zlecanych przedsięwzięć. Miasto zażądało
wyjaśnień i złoży odwołanie.

2020-10-27

Działania akcyjne „Czyste powietrze”
kategoria:
Straż Miejska
Sezon grzewczy w toku, a wraz z nim częstsze kontrole straży miejskiej mające na celu ograniczenie
występowania zjawiska spalania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów oraz
stosowania w instalacjach grzewczych „zakazanych paliw”.

2020-10-21

Wsiadł za kierownicę po alkoholu
kategoria:
Straż Miejska
21 października Straż Miejska patrolując ulice miasta ujawniła pojazd, który poruszał się lewą
stroną jezdni. Patrol podejrzewając, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, uniemożliwił dalszą
jazdę kierowcy. Na miejsce wezwano policję. Kierowcą okazał się 41-letni mieszkaniec Ciechanowa.
Za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem.

2020-10-21

Kierował pomimo zatrzymanych uprawnień
kategoria:
Straż Miejska
21 października Straż Miejska ujawniła na jednej z ulic Ciechanowa nieprawidłowo zaparkowany
pojazd. Jak się okazało 61-letni mieszkaniec gm. Krasnosielc ma zatrzymane prawo jazdy. Za
kierowanie pojazdem bez uprawnień odpowie teraz przed sądem.

2020-10-16

Awaria sygnalizacji świetlnej
kategoria:
Straż Miejska
W związku z dzisiejszą awarią sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej z Powstańców
Wielkopolskich strażnicy miejscy podjęli się kierowania ruchem drogowym podczas przerw
lekcyjnych w pobliskiej szkole podstawowej. W godzinach popołudniowych awaria została usunięta.

2020-10-12

Droga pożarowa to nie parking
kategoria:
Straż Miejska
12 października Straż Miejska rozpoczęła akcję „Droga pożarowa”, której celem jest eliminacja
przypadków pozostawiania pojazdów na drogach pożarowych lub w innych miejscach utrudniających
prowadzenie działań ratowniczych.
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