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Interpelacja 1 

 

 18 lipca br. ciechanowski Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny zwrócił 

 się w formie pisemnej do Prezydenta Ciechanowa z prośbą o wykorzystanie nieruchomości 

położonej na Placu Jana Pawła II w celu zorganizowania w dniu 18 września Marszu.  

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w całej Polsce przez grupy osób, 

wspólnot, organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi 

fundament życia społecznego. Są przede wszystkim świętem rodzin, stanowią okazję  

do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby,  

z którymi dzieli się te same wartości. Marsze mają charakter całkowicie apolityczny.  

Ich koordynatorem w skali kraju  

jest Centrum Życia i Rodziny. W naszym mieście, przed obostrzeniami spowodowanymi 

pandemią marsze odbywały się cyklicznie od kilku lat. Zawsze ich trasa przebiegała 

deptakiem ul. Warszawskiej, Placem Kościuszki, ul. Grodzką do kościoła farnego. 

W odpowiedzi na prośbę organizatorzy lokalnego przedsięwzięcia otrzymali pismo  

od Pani Z-cy Prezydenta Miasta – Iwony Kowalczuk, datowane na 4 sierpnia 2022 r.  

z informacją, że w zaproponowanym terminie Plac Jana Pawła II jest już zarezerwowany. 

Pani Prezydent zaproponowała rozważenie przeprowadzenia marszu w innym terminie  

lub zmianę lokalizacji  

na np. parking przed krytą pływalnią przy ul. 17-go Stycznia.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że termin 18 września w tym roku to termin 

ogólnopolski Marszu dla Życia i Rodziny, niedziela podczas której odbywały się marsze  

w kilkudziesięciu miastach Polski. Wobec zaistniałej sytuacji ciechanowscy organizatorzy 

ponowili prośbę przychylając się do sugestii władz miasta dotyczącej zmiany terminu. 

Wskazano kolejną niedzielę – 25 września. Marsz odbył się w rodzinnej, radosnej 

atmosferze. 

Jednakże przeprowadzona przez organizatorów wizja lokalna w dniu 18 września  

w godzinach wskazanych jako planowane rozpoczęcie marszu na pustym Placu Jana Pawła 

II zmusza do postawienia kilku pytań: 

-czy odpowiedź Pani Prezydent z dnia 4 sierpnia br. można uznać za wiarygodną ? 

- kto i na jakie godziny zarezerwował Plac Jana Pawłą II na dzień 18 września ?  

- czy zaplanowana impreza odbyła się ? 

- czy wobec braku zajęcia Placu w w/w dniu i odmowy użyczenia wykorzystania 

nieruchomości organizatorom Marszu dla Życia i Rodziny mamy do czynienia z pomyłką 

urzędnika czy świadomym postępowaniem ? 

W celu wyjaśnienia sprawy proszę o udostępnienie w odpowiedzi na interpelację 

dokumentów potwierdzających zarezerwowanie Placu Jana Pawła II na dzień 18 września. 
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