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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29.09.2022 r.  informuję,  

co następuje. 

W dniu 10.06.2022 r. COEK „STUDIO” wystąpił do Urzędu Miasta Ciechanów  

z prośbą o zarezerwowanie konkretnych terminów wydarzeń, które miałyby się odbyć 

zarówno w okresie wakacyjnym, jak i we wrześniu.  

W dniu 29.07.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Komitetu Organizacyjnego 

Marszu dla Życia i Rodziny o wyrażenie zgody na wykorzystanie nieruchomości 

położonej na placu Jana Pawła II w Ciechanowie w celu zorganizowania Marszu  

dla Życia i Rodziny w dniu 18 września 2022 r. Pismem z dnia 4.08.2022 r. komitet 

został poinformowany, że plac Jana Pawła II w tym terminie jest już zarezerwowany. 

W odpowiedzi komitet zawnioskował o wyrażenie zgody na organizację wydarzenia  

w dniu 25.09.2022r., na co urząd wyraził zgodę pismem z dnia 25.08.2022 r. 

W dniu 25.08.2022 r. COEK „STUDIO” wystąpił o wyrażenie zgody na zajęcie  

w dniach od 16.09.2022 r. do 18.09.2022 r. terenu zarówno Błoni Zamkowych,  

jak i placu Jana Pawła II na zorganizowanie imprezy pn. „Zlot Dmuchańców” (zgodnie  

z planowaną rezerwacją), na co Urząd wyraził zgodę w dniu 29.08.2022 r. Informacja 

o planowanym wydarzeniu była rozpowszechniona na portalach społecznościowych 

COEK „STUDIO”. 

Pismem z dnia 6.10.2022 r. COEK „STUDIO” wyjaśnił, iż z uwagi na niską 

frekwencję wystawców główny organizator, tj. Sweetgang Przemysław Świerczyński, 

podjął decyzję o przeniesieniu imprezy wyłącznie na błonia zamkowe.  

W załączeniu kserokopie pism, o których mowa powyżej.  

Jednocześnie odbieram postawione przez Pana radnego pytania  

jako przepełnione zwykłymi insynuacjami, mające grubiański i nieetyczny charakter, 

nieprzystające do osoby cechującej się wysoką kulturą. Informacje o wydarzeniu 

organizowanym w dniach 16-18.09.2022 r. można było bez większego trudu znaleźć 

na portalach społecznościowych miejskiej jednostki kultury, a w związku z tym 

publiczne stawianie przedmiotowych pytań było nieuzasadnione i świadczy wyłącznie 

negatywnie o ich autorze.  
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