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 Na podstawie porozumienia z dnia 24 czerwca 2008 roku pomiędzy 
Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ciechanów, Wojewoda powierzył Gminie 
Miejskiej Ciechanów obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na jej terenie w zakresie konserwacji, pielęgnacji zieleni oraz 
utrzymania czystości i porządku.  

W związku z możliwościami jakie stwarza Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o 
grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski wnioskuję o złożenie 
wniosku do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej o 
wpisanie do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 
mogił następujących osób, których miejscem spoczynku jest ciechanowska 
nekropolia:  

- śp. Antoniego Osińskiego - podpułkownika wojsk napoleońskich, 

- śp. Leopolda Dudkiewicza - uczestnika powstania styczniowego 1863-1864, 

- śp. Kazimierza Trentowskiego – harcerza, członka POW, ucznia 
ciechanowskiego gimnazjum poległego podczas rozbrajania Niemców 15 sierpnia 
1918r., 

- śp. Zygmunta Różyckiego - członka POW, który zginął w walce z Niemcami 
15 sierpnia 1918 r., 

-  śp. Stefana Śmietanko - harcerza, członka POW, ucznia ciechanowskiego 
gimnazjum rozstrzelanego przez Niemców 2 listopada 1918r., 

- śp. Józefa Mańkowskiego - żołnierza ochotnika z wojny 1920r. z 201 Pułku 
Piechoty.  

W myśl art. 8. 1. i 2. Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów 
walk o wolność i niepodległość Polski „Fundacje, stowarzyszenia, kościoły lub 
związki wyznaniowe, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, sprawujące opiekę 
nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanymi do 
ewidencji, mogą się ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu 
sfinansowania albo dofinansowania zadań związanych z opieką nad tymi grobami, w 
szczególności na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności 
związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem tych grobów. 
Dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, może być udzielona w 
wysokości do 80% nakładów koniecznych na wykonanie tych zadań.” 

Ewidencję grobów osób, które spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i 
niepodległość Polski, prowadzi Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. 
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