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ROK III

Powiecie Płońskim

Poród bez bólu
w płońskim szpitalu

gazeta Bezpłatna

Znamy propozycje nazw
dla ulic objętych dekomunizacją
Znamy już propozycje nowych nazw dla ulic w Płońsku objętych
procesem dekomunizacji. Wśród nich pojawiły się nazwiska płońszczan
lub osób związanych z Płońskiem, którzy zapisali się na kartach historii
naszej okolicy i kraju m.in.: Generał Fieldorf, Wincenty Fiećko, Jan
Majorkiewicz czy ks. Maciej Sarbiewski.
Więcej na str. 2
zaproszenie

w

Znieczulenia okołoporodowe w ramach NFZ

5000
EGZ.

Zgodnie z zapowiedziami dyrektora płońskiego szpitala na
początku lipca wprowadzono w powiatowej placówce
możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu.
Wykonywane jest ono w ramach świadczeń finansowanych
przez narodowy Fundusz Zdrowia.

- W celu konsultacji pacjentek do
znieczulenia okołoporodowego w szpitalu utworzona została Poradnia Anestezjologiczna. Nadzór merytoryczny nad
poradnią sprawuje lek. med. Michał
Ziółkowski - Koordynator Oddziału
Intensywnej Terapii we współpracy z
lek. med. Witoldem Achcińskim – Koordynatorem Oddziału GinekologicznoPołożniczego. Poradnia mieści się w

reklama
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gabinecie nr. 106 ( II piętro)Zespołu
Poradni Specjalistycznych i czynna jest
w każdą środę w godzinach 11.00-12.00.
Zapisy do poradni przyjmowane są od
poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 14:00 w sekretariacie Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego pod nr
telefonu 23 661 77 69. Wprowadzenie
znieczulenie okołoporodowego w SPZ
ZOZ w Płońsku jest kolejnym elemen-

Dni Sochocina
z BoySami
więcej na Str. 11

tem konsekwentnego budowania jakości
usług medycznych oferowanych przez
placówkę mieszkańcom Powiatu Płońskiego – relacjonuje Paweł Obermeyer,
dyrektor SPZZOZ w Płońsku.
pp
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na tapecie

tarnopol miastem
partnerskim płońska
w środę, 12 lipca radni rady miejskiej w płońsku odjęli uchwałę o nawiązaniu
współpracy na zasadzie miast partnerskich z ukraińskim tarnopolem. to nasze
jedenaste miasto partnerskie, w tym drugie na Ukrainie. opozycja twierdzi, że
będzie to kolejny cel wycieczek turystycznych burmistrza i części radnych.

Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. Zakres
współpracy pomiędzy miastami ma obejmować wymianę doświadczeń pomiędzy
samorządami, podejmowanie wspólnych działań w ramach integracji europejskiej,
kultury, sportu, edukacji, różnych dziedzin życia społeczno- gospodarczego.
Uchwała została podjęta większością, lecz nie jednomyślnością głosów. Podczas
debaty opozycja z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej argumentowała, że jak
dotąd, Płońsk nie odniósł żadnych korzyści gospodarczych z prowadzenia kontaktów z miastami partnerskimi, a Tarnopol będzie kolejnym miastem wycieczek turystycznych burmistrza i jego współpracowników.
Burmistrz wskazywał, iż ważne są dla niego korzyści społeczne, kulturowe i
wymiana doświadczeń samorządowych miast partnerskich – nie wszystko trzeba
przeliczać na pieniądze – tłumaczył Andrzej Pietrasik, dodając, że takimi pytaniami
radny Krzysztof Tucholski rozpoczął kampanię wyborczą, a ataki mają tło polityczne. Jak stwierdził radny Tucholski obecnie nie podjął decyzji o kandydowaniu, na
dzień dzisiejszy nie zamierza kandydować.
Trasa dłuższa o 170 km…
W ostatnich tygodniach kilkunastoosobowa delegacja z Płońska uczestniczyła
wraz z Burmistrzem na Dniach Kultury Polskiej i Dniach Europy w Tarnopolu.
Tam wcześniej podpisano list intencyjny o podjęciu współpracy partnerskiej. Delegaci spotkali się z Polakami mieszkającymi w Tarnopolu. Jak relacjonował Burmistrz, zostali tam bardzo serdecznie przyjęci. Mieszkańcy ukraińskiego miasta
chcą nawiązać współpracę z rodakami.
Radny Marcin Kośmider zapytał dlaczego w drodze powrotnej wybrano trasę
przez Busko- Zdrój, drogę o około 170 km dłużą. Fakt dłuższego przejazdu potwierdził przewodniczący RM Henryk Zienkiewicz. Jednak nie wyjaśnił powodu wyboru
takiej trasy.
-W Busko-Zdroju zostałem ja - wyjaśnił burmistrz - Inną trasą przyjechaliśmy
i inną wróciliśmy. Byłem proszony przez stronę polską, żebym był obecny jako burmistrz, a było to w tym czasie, kiedy powinienem już być w szpitalu. To cała odpowiedź. – usłyszeliśmy w wyjaśnieniu Burmistrza.
sylWia sobótka
ogłoszenie

Znamy propozycje nazw dla
ulic objętych dekomunizacją
Konsultacje społeczne

znamy już propozycje nowych nazw dla ulic w płońsku
objętych procesem dekomunizacji. wśród nich pojawiły
się nazwiska płońszczan lub osób związanych z płońskiem, którzy zapisali się na kartach historii naszej okolicy
i kraju m.in.: generał Fieldorf, wincenty Fiećko, jan majorkiewicz czy ks. maciej Sarbiewski.

Do końca lipca możecie wyrazić swoją opinię na temat
zmiany nazw konkretnych ulic poprzez wypełnienie ankiety i
wybór spośród dwóch propozycji. Wasze stanowiska zostaną
przedstawione Radzie Miejskiej w Płońsku, która uchwałą
przyjmie nowe nazewnictwo.
W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Burmistrz Miasta Płońska powołał zespół ds. zmiany nazw
ulic. Zespół wypracował propozycje nazw dla ulic:
•gen. zygmunta Berlinga – propozycje: Majora Gozdawy, Gen. Fieldorfa,
•40 – Lecia prL I odcinek - propozycje: Licealistów,
Teatralna,
•40- Lecia prL II odcinek – propozycje: Ks. Macieja Sarbiewskiego, Longina Rębińskiego,
•janka Krasickiego – propozycje: Józefa Otłowskiego,
Witolda Grzebskiego,
• 19-Stycznia – propozycje: Pułtuska, Św. Anny,
•Bronisławy, Bronisława i władysława wieczorków –
propozycje: Szkolna, Szeromińska,
• gen. aleksandra zawadzkiego – propozycje: Filantropów, Rotmistrza Pileckiego,
• związku walki młodych I odcinek– propozycje: Ks.
Jerzego Popiełuszki, Karmelicka,
•związku walki młodych II odcinek– propozycje:
Armii Krajowej, Jagiellońska,
•róży Luxemburg – propozycje: Jana Majorkiewicza,
Książęca,

•adolfa warskiego – propozycje: Wincentego Fiećko,
Piastowska
Ankietę można wypełnić online lub wydrukować i złożyć
w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego, Kancelaria Urzędu, ul. Płocka 39 lub wysłać na maila:
konsultacje@plonsk.pl. Konsultacje będą trwały do 31 lipca
2017 r. do godz. 16.00.
Poniżej możecie przeczytać notki biograficzne wybranych osób związanych z Płońskiem, których mamy szansę
uhonorować nadaniem ich nazwisk dla nazw ulic. Informacje
sporządzili pracownicy Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska.
wincenty Fiećko (1896-1940)- Chirurg, ginekolog, dyrektor płońskiego szpitala. Urodzony we wsi Studzieniczna w
pow. augustowskim. Absolwent studiów medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1930 r. dyrektor
nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Płońsku i ordynator Oddziału Chirurgiczno-Ginekologicznego tego szpitalu. Działacz społeczny i
publicysta. Więziony w obozie w Starobielsku, zamordowany
przez NKWD w 1940 r. w Charkowie.
mjr Lucjan zygmunt giżyński ps. „gozdawa” (1909-

1946)- Urodzony w Śródborzu w pow. płońskim. Żołnierz
Wojska Polskiego. Uczestnik wojny 1939 r., obrońca
Lwowa. Wykładowca w konspiracyjnej Szkole Podchorążych
Rezerwy Piechoty. Uczestnik Powstania Warszawskiego,
jeden z głównych organizatorów walk na Starym Mieście,
dowódca batalionu im. Stefana Czarnieckiego. Żołnierz 13
Batalionu Strzelców 5 Wileńskiej Brygady Piechoty II Korpusu Polskiego. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych,
Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska.
por. witoldgrzebski ps. „motor” (1921-2011)- Honorowy Obywatel Miasta Płońska. Urodzony w Jackowie w pow.
pułtuskim. We wrześniu 1939 r. obrońca Warszawy w szeregach Ochotniczych Batalionów Obrony Warszawy. Żołnierz
Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Komendant
Narodowych Sił Zbrojnych na powiat płoński, następnie
zastępca komendanta Obwodu Płońskiego Armii Krajowej.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 stycznia 2011 r., pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
jan majorkiewicz (1820-1847)- właśc. imiona: Feliks Jan
Nepomucen. Urodzony w Płońsku - historyk literatury, krytyk literacki, filozof, prawnik, publicysta. Autor m.in. rozprawy filozoficznej pt. „Historia serca i rozumu” oraz dzieła z
zakresu dziejów literatury polskiej pt. „Historia, literatura i
krytyka”. Zmarł w wieku 27 lat na gruźlicę, spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
józef otłowski (1905-1986)- Nauczyciel języka polskiego,
związany z Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku przez
ponad 20 lat. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy w
Grudziądzu i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Warszawie. W latach II wojny światowej nauczyciel tajnego
nauczania. Od 1950 r. nauczyciel języka polskiego w Liceum

Ogólnokształcącym i Liceum Wieczorowym dla Dorosłych w
Płońsku. W latach 1954-1955 zastępca dyrektora płońskiego
Liceum.
por. pilot Longin rębiński (1919-1944) - Urodzony w
Płońsku. Przyjęty do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w
Dęblinie. Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 roku ewakuowany do Francji. W 1942 r. przydzielony do 300. Dywizjonu
Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. Poległ podczas lotu
bojowego, zestrzelony 14 sierpnia 1944 r. w okolicy Falaise we
Francji. Pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym Grainville - Langannerie we Francji. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota.
ks. maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640)- Urodzony
w Sarbiewie w pow. płońskim – wybitny poeta i teoretyk literatury epoki baroku, jezuita, doktor filozofii i teologii.
Uwieńczony laurem poetyckim przez papieża Urbana VIII.
Nadworny kapelan króla Władysława IV Wazy. Wykładowca
filozofii, teologii i retoryki. Dziekan wydziału filozoficznego
i teologicznego Akademii Wileńskiej.
sylWia sobótka
Fot. sylWia sobótka
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Marsz Gwiaździsty 2017

powiat
płoński
rekordzistą!
w drugiej połowie czerwca wystartował tegoroczny marsz gwiaździsty –
pieszo, konno, kajakiem, rowerem
przez powiat płoński. organizatorami
tego turystycznego
wydarzenia byli:
Starostwo powiatowe, gminy: płońsk,
Baboszewo i Sochocin oraz miasto
płońsk.

były przygotowane różne atrakcje w
wyznaczonych miejscach i obiektach.
Zakończenie marszu nastąpiło przy
świetlicy w Dziektarzewie przystąpiono
do próby ustanowienia rekordu Polski w
konkurencji: najdłuższa statyczna linia
rowerów. W wyznaczonym miejscu cykliści układali swoje rowery jeden za drugim, tak aby się ze sobą stykały, tworząc
linię, która została zmierzona specjalistycznym urządzeniem, pod kontrolą
bezstronnego obserwatora powołanego
przez organizatora. W jednej linii o długości 287,7 m ułożono 181 rowerów.
Wystarczyło to by Biuro Rekordów Guin-

nessa przyznało certyfikat potwierdzający
ustanowienie rekordu Polski w kategorii:
„Najdłuższa stacjonarna linia rowerów”.
Uczestnikom Marszu, wręczono
pamiątkowe gwiazdy. Gmina Baboszewo, która na swojej trasie miała najwięcej uczestników (120) otrzymała tytuł
Lidera Turystyki Powiatu Płońskiego i
prawo organizacji zakończenia marszu
w przyszłym roku. Po wspólnych zdjęciach na wszystkich czekał ciepły posiłek i inne przekąski.
starostWo poWiatoWe W płońsku / pp
Fot. starostWo poWiatoWe W płońsku

Uczestnicy przemierzyli jedną z
trzech tras rowerowych, biegnących
przez warte odwiedzenia miejsca powiatu. Na każdej trasie
reklama

Makijaż dzienny, okolicznościowy, masaże klasyczne (plecy,
całe ciało) i relaksacyjne (masaż z gorącymi kamieniami,
ciepłymi olejkami, bańką chińską. masaż tajski stóp).

tel. 604 22 00 55

www.extra-Plonsk.pl
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sochocin zatętnił muzyką!
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po raz jedenasty mieszkańcy sochocina hucznie
obchodzili dni swojej miejscowości. Z tej okazji na
gminnym stadionie zorganizowano atrakcje
muzyczne. nie zabrakło również atrakcji w postaci
wesołego miasteczka dla dzieci.

Pierwszy muzyczny akcent tegorocznego święta gminy zapewniła
sochocińska orkiestra dęta, a następnie zespół James B. & Friends,
znany m.in. z występu w programie Must Be the Music.
Sekcja teatralna „Animagia” zadbała o uśmiechy na twarzach
uczestników imprezy.
Gdy na scenie pojawili się członkowie grupy Boys, publiczność
była już w komplecie. Z kilkuletniej obecności na Dniach Sochocina
nie przypominam sobie, by któraś z występujących formacji, przyciągnęła większą liczbę fanów. Po żywiołowym występie popularnego
zespołu disco polo, przyszedł czas na After Shock. Instrumentaliści i
wokalistka - Paulina Oporska zaserwowali zgromadzonym kilkanaście
klasycznych utworów rockowych z domieszką bluesa. Paulina zyskała
sympatię publiczności swoim charyzmatycznym występem.
Zwieńczeniem wieczoru był show zespołu Babylon, a następnie
dyskoteka. Organizator, czyli Wójt Gminy Sochocina – Andrzej
Romantowski już podczas tegorocznej imprezy zapraszał wszystkich
również na przyszłoroczne Dni Sochocina.
piotr psZcZółkoWski
Fot. piotr psZcZółkoWski

Wielka kasa dla
gminy sochocin
Gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II

b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w
miejscowości Kondrajec”, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–
2020. Pozyskana kwota dotacji to ponad 5 milionów złotych.
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Sochocin.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje
budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości
7,0 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności,
Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki,
Sosnowa. Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w
Kondrajcu. Planowana sieć kanalizacyjna

będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci
w miejscowości Sochocin. W wyniku realizacji zadania do nowej sieci będzie się mogło
przyłączyć 466 osób.
Całkowite koszty przedsięwzięcia to 9 861
708,51 zł, z czego 5 029 931,24 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Udział Gminy
Sochocin wynosi 4 831 777,27 zł.
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Vi jarmark nowomiejski - od przeszłości do teraźniejszości

w nowym mieście nad zalewem pod
koniec czerwca odbył się Vi jarmark od przeszłości do teraźniejszości
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste...”.
panował nastrój oraz dominowała
moda sprzed prawie stu lat. gwiazdą
wieczoru były „czerwone gitary”.

Na początku wystąpiła miejscowa
solistka - Daria Kaczyńska z repertuarem Hanki Ordonówny. Następnie
reklama

Kryspin Dawidko zaprezentował się z
utworami Połomskiego i Fogga. Wokalnie i w strojach z epoki wystąpił zespół
„Warto Żyć” z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Miasta.
Oficjalnego otwarcia VI Jarmarku
Nowomiejskiego dokonał wójt gminy
Nowe Miasto - Sławomir Zalewski i
przewodniczący Rady Gminy - Marek
Caliński. Wszystkich zebranych powitał
również starosta - Andrzej Stolpa oraz
dyrektor płońskiego szpitala - Paweł
Obermeyer. Po przemowie, samorządowcy uroczyście przecięli wstęgę na
nowo otwartym molo nad zalewem w
Nowym Mieście.
Na jarmarku swoje zdolności artystyczne na scenie zaprezentowały najmłodsi tj. dzieci z miejscowego Samorządowego Przedszkola im. Misia Uszatka. Publiczność mogła obejrzeć również
pokaz mody retro, czy też jazdę bicyklem. Nie zabrakło „Kapeli Czerniakowskiej”, zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”, oraz formacji: „Maximus” i
„Active”. Gwiazdą wieczoru były ,,Czerwone Gitary”.
Atrakcjami towarzyszącymi jarmarkowi nowomiejskiemu było miasteczko
retro, przejażdżki starymi samochodami, bicyklem, lekcje tanga, gry i zabawy
z lat dwudziestych i trzydziestych.
Na najmłodszych uczestników czekało
wesołe miasteczko, jak również nie zabrakło

kramów z wyrobami rękodzielniczymi czy
pieczonych przysmaków z grilla.
Zabawa prowadzona przez Małgorzatę Lipkę i Janusza Prokopczyka
zakończyła się około północy pokazem
fajerwerków.
katarZyna rólka
Fot. katarZyna rólka

reklama

sprzedam paszowóz
sgariboldi 10 m3
samozaładowczy,
stan idealny, cena do
uzgodnienia.
tel. 660-155-125

www.extra-Plonsk.pl
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aDreS reDaKcji
09-100 Płońsk,
ul. Płocka 69 lok. 1 (I piętro)
reDaKtor naczeLny
Piotr Pszczółkowski, tel. 502 68 48 21
pszczolkowski@gazeta.pl

zeSpÓł reDaKcyjny: Sylwia Sobótka
s.sobotka@media-polska.pl
Katarzyna Rólka, Małgorzata Bieniak
BiUro reKLamy: Mirosław Ochnio, tel. 502 106 886
Sylwia Sobótka, tel. 502 646 312
naKłaD 5000 egz.
wyDawca
Agencja Reklamowa Art MEDIA
DrUK Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa
Na podstawie umowy franchisingowej z Senise sp. z o.o.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
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„Wiosną malowane”
– plener malarski w płońsku
pod koniec czerwca w płońsku odbywał się plener malarski „wiosną malowane”, zorganizowany przez Starostwo powiatowe. zadaniem artystów – uczestników pleneru było ukazanie przyrodniczych, architektonicznych i rodzajowych walorów powiatu płońskiego. plener poprowadziła płońszczanka Katarzyna rólka.

Nasz powiat ma wiele urokliwych miejsc godnych uwiecznienia na płótnie. Właśnie z taką misją do Płońska przyjechali artyści malarze z różnych zakątków Polski
tj. Florian Kohut (Rudzica), Stanisław Prokopczyk (Warszawa), Joanna Rodowicz
(Mława), Anna Wąsikiewicz (Włocławek), Jolanta Smykowska (Sierpc), Wojciech
Witkowski (Sierpc) Oczywiście w plenerze nie zabrakło naszych lokalnych płońskich malarzy: Krystyny Piaseckiej-Zielińskiej, Zdzisława Wiśniewskiego i Andrzeja
Lewandowskiego.
Powstało wiele ciekawych obrazów m.in. płońskie uliczki, kościół św. Michała
Archanioła w Płońsku, Bolęcin, bazylika w Czerwińsku, dąb „Piast” z Miszewa
Wielkiego, Sochocin, panorama Wkry w Jońcu.
Wszystkim malarzom nasz powiat bardzo się spodobał i włożyli wiele serca w
swoje prace. Sprzyjająca słoneczna pogoda pozwoliła im na wyjazdy w plener w
powiat, jak również można ich było spotkać w rynku miasta Płońska.
- Plener malarski jest ciekawą formą promocji powiatu. Był bardzo dobrze zorganizowany, za co bardzo dziękuję komisarzowi pleneru Katarzynie Rólce. Powstało
11 obrazów, które nie
tylko utrwaliły krajobraz, ale także oddały
ducha miejsc, w których na co dzień żyjemy. W zasobach starostwa znajdują się obrazy pleneru, który
odbył się dokładnie 30
lat temu. To zbyt długa
przerwa, postaramy się
ją nadrobić i w kolejnych latach organizować następne plenery.
Nasz powiat jest pełen pięknych zakątków, które warto utrwalić, bo krajobraz zmienia się bardzo szybko - powiedział nam Starosta powiatu płońskiego Andrzej Stolpa.
Dodatkową atrakcją było zaproszenie uczniów szkół podstawowych nr 2 i 3
oraz wychowanków miejscowego Domu Dziecka, aby poznali sztukę malarską "na
żywo" prezentowaną przez artystę z gór Floriana Kohuta i twórcę płońskiego ze stowarzyszenia „Art-Płona” Zdzisława Wiśniewskiego.
- Pierwszy raz uczestniczyłem w płońskim plenerze organizowanym przez Starostwo. Ja się specjalizuję w pejzażach i taki sobie wybrałem: Bolęcin nad Wkrą i Czerwińsk nad Wisłą. W pejzażach ujmuje mnie przyroda, zieleń jest soczysta, a kolory
odgrywają dużą rolę, to ma swój urok i ja to kocham. Miałem możliwość także przeprowadzenia warsztatów malowania farbami olejnymi na tekturowych talerzykach z
uczniami płońskich szkół podstawowych. Zainteresowanie warsztatami wśród
uczniów było duże, jak również dzieci właścicieli gdzie mieszkaliśmy. Plenery malarskie są po to, aby podwyższać swoje kwalifikacje i pozostawić po sobie swoją pracę,
w którą włożyło się wiele serca - powiedział nasz rodzimy malarz pan Zdzisław.
Przyroda jest inspiracją dla wielu artystów malarzy, bo niesie ona ukojenie i spokój. Jest to temat najchętniej wybierany.
- W plenerze malarskim wzięłam udział po raz pierwszy. Pełna obaw, jako
początkująca "malarka" (maluję na płótnie od roku) poszłam na pierwsze spotkanie
nie znając nikogo z wyjątkiem pana Andrzeja Lewandowskiego. Przywitała mnie
bardzo serdecznie pani Kasia Rólka, wprowadzając w tematykę pleneru, która bardzo mi się spodobała. Wybrałam pejzaż jako temat mojej pracy. Namalowałam fragment parku nad Płonką. Spotkałam tam ludzi znacznie bardziej doświadczonych,
ale nie czułam się obco, ani nie byłam tak traktowana. Miałam możliwość zobaczyć
ich prace i czegoś się nauczyć, nawiązałam z nimi znajomości i kontakty. W trakcie
pleneru miałam wrażenie, jakbym tych ludzi znała od lat. Atmosfera była bardzo
fajna, przyjaźni ludzie, interesujące rozmowy i spotkania. Wydarzenie to pozostanie
w mojej pamięci jako jedno z najciekawszych. Plener malarski to genialna sprawa,
polecam wszystkim i chętnie będę brała udział w tego typu wydarzeniach. Pragnę
bardzo podziękować organizatorom pleneru, a w szczególności pani Kasi za zaproszenie mnie do uczestnictwa w tym wydarzeniu - powiedziała Krystyna Piasecka-Zielińska, uczestniczka pleneru malarskiego.
W trakcie trwania pleneru malarskiego odbyło się także 21 czerwca spotkanie
autorskie pt. „Z pastelą o strachach” artysty Floriana Kohuta w Bibliotece Pedagogicznej, podczas którego opowiedział zebranym uczestnikom o swojej twórczości
artystycznej, która trwa już przeszło 40 lat.
Na koniec pleneru artyści malarze gościli u Starosty Płońskiego - Andrzeja Stolpy, który podziękował im za udział w tym artystycznym przedsięwzięciu.
Podsumowując, plener malarski stanowił niebywałą okazję do kształcenia zmysłu obserwacji oraz wyczulenia na nastrój i piękno krajobrazu naszego powiatu.
Dowodem tego są powstałe - piękne obrazy w technice olejnej i akrylowej.
red
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