Ferie Wychowanków Powiatowego
Domu Dzieci w Szczutowie
Ferie zimowe minęły szybko, za szybko. Niektórzy spośród nas
odbywali praktyki szkolne, część osób odwiedziła swoich
bliskich.
Jednak wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ostatnie dni
ferii spędziliśmy na trzydniowym pobycie w Krakowie. Dzięki
hojności sponsorów mieliśmy okazję poznać wiele zabytków
pięknego miasta, jakim jest Kraków. Relaksowaliśmy się w
aqaparku, jak również zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce.
Teraz wypoczęci i zadowoleni możemy wrócić do szkolnych zajęć.
Nina Gąsiorowska

OSTRZEŻENIE Nr 12 - IMGW
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB
w Warszawie.
OSTRZEŻENIE Nr 12
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 24.02.2017 do godz. 16:00 dnia
24.02.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej
prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z
południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na
południu, najniższe na północy województwa.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 13:16 dnia 23.02.2017

WCZK MUW /-/ Piotr Staniewski

Komunikat Państwowej Agencji
Atomistyki
W związku z medialnymi informacjami dotyczącymi radioaktywnego
jodu występującego w powietrzu na terenie Europy przekazujemy
komunikat Polskiej Agencji Atomistyki.
Komunikat dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności
śladowych ilości jodu-131 na terenie Europy
W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez francuski
Instytut ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
(IRSN – L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
uprzejmie informujemy, że śladowe ilości izotopu jodu-131
wykryte w okresie 9-16 stycznia br. (ponad miesiąc temu) na
terenie Polski nie stanowiły żadnego zagrożenia dla ludzi i
środowiska.
info:
http://www.paa.gov.pl/aktualnosc-266-komunikat_dot_informacji_
irsn_na_temat.html
Państwowa Agencja Atomistyki

W poszukiwaniu oznak wiosny OFERTA
MUZEUM
WSI
MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
Z łąk i parków coraz częściej dobiega śpiew ptaków, na
drzewach widać pierwsze nieśmiałe zawiązki liści, rozpoczęła
się wędrówka gęsi. Przyroda coraz wyraźniej przygotowuje się
na pożegnanie zimy, choć kalendarzowa wiosna zawita dopiero 21
marca.
A na poszukiwanie oznak wiosny Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu zaprasza do skansenu, gdzie przyrodę budzącą się do
życia po zimowym uśpieniu obserwować można w pełnej
okazałości. Przez cały marzec i kwiecień grupy zorganizowane
(liczące min. 15 osób) mogą zarezerwować pakiet „Zwyczaje
wiosenne na Mazowszu”, który gwarantuje moc wyjątkowych
atrakcji. Na uwagę zasługuje niewątpliwie promocyjna cena
pakietu, która wynosi 18 zł od osoby. W cenę wliczony jest
wstęp na teren skansenu, projekcja prezentacji multimedialnej
„Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Mazowszu”, zajęcia manualne,
przejażdżka wozem, zwiedzanie wystawy „Wielkanoc na Mazowszu”
oraz ognisko. Prezentacja przybliży dawne tradycje i bogatą
obrzędowość
najważniejszych
świąt
w
kalendarzu
chrześcijańskim. W przypadku zajęć manualnych uczestnicy sami
wybiorą, czy wykonają palmę wielkanocną i pisankę czy
oryginalnie ozdobią kartę świąteczną. W wiosennym programie
nie będzie mogło zabraknąć zwiedzania ekspozycji z
przewodnikiem. W marcu i kwietniu wnętrza zabytkowych obiektów
odsłonią barwny świat Wielkanocy sprzed ponad stu lat.
Wykonywanie wielkanocnych palm, barwienie jaj, typowe
wielkanocne potrawy, a nawet praktykowane dawniej zabawy
wiejskie – chodzenie po wykupie z kogutkiem i gaikiem, to
tylko niektóre obrzędy z bogatego arsenału tradycji
wielkanocnych. Wielu emocji dostarczy z pewnością przejażdżka

wozem zaprzężonym w konie, a ognisko umożliwi upieczenie
kiełbasek. Reasumując, program wiosenny w naturalny sposób
połączy pobyt na świeżym powietrzu z poznawaniem dawnych
tradycji wielkanocnych i zajęciami manualnymi. Zachęcamy zatem
do dokonania rezerwacji pakietu wiosennego i przekonania się,
że połączenie zajęć warsztatowych ze zwiedzaniem i integracją
przy ognisku to bardzo atrakcyjna forma spędzenia czasu. Każdy
uczestnik programu „Zwyczaje wiosenne na Mazowszu” powróci do
domu nie tylko z wachlarzem wrażeń i wspomnień, ale także z
wykonaną własnoręcznie palmą i pisanką lub kartą świąteczną.
Wielkanocne pokazy proponuje także ratusz zachęcając do
udziału w pokazach wykonywania palm i pisanek. Zajęcia
poświęcone są tradycjom wielkanocnym: przybliżają zapomniane
już dziś
świętom.
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Łączą prezentację multimedialną „Wielkanoc na Mazowszu” z
zajęciami praktycznymi, na które składają się: pokaz zdobienia
jajek woskiem oraz samodzielne wykonanie palmy i pisanki przez
uczestników zajęć.
Podobnie jak w wypadku wiosennego programu w skansenie –
wykonaną przez siebie palmę i pisankę uczestnicy zabierają do
domu. Koszt udziału w zajęciach wynosi 6 zł od osoby.
Aby wziąć udział w programie „Zwyczaje wiosenne na Mazowszu”
realizowanym w skansenie, wystarczy dokonać rezerwacji:
skansen – nr tel. 24 275 28 83 wew. 53, 36 lub 37, e-mail:
rezerwacje@mwmskansen.pl
Rezerwacje pokazów wykonania palm i pisanek wielkanocnych
przyjmuje ratusz:
ratusz – nr tel. 24 275 28 26, e-mail: ratusz@mwmskansen.pl
Program edukacyjny „ZWYCZAJE WIOSENNE NA MAZOWSZU”
Wariant I:

Czas trwania: ok. 4 godzin
Liczba osób: max 45
Cena – 18 zł/osoba
Skład programu:
Wstęp na teren skansenu
Pokaz wykonania palmy wielkanocnej i pisanki*
Projekcja prezentacji multimedialnej „Zwyczaje i obrzędy
wiosenne na Mazowszu”
Przejazd wozem po terenie ekspozycji
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek**
* Prosimy, aby na pokaz wykonania pisanki każdy uczestnik miał
1 ugotowane jajko
** Kiełbaski można dostarczyć we własnym zakresie lub zamówić
telefonicznie w skansenowskiej karczmie(na kilka dni przed
planowanym przyjazdem). Kontakt: 603 063 545
Wariant II:
Czas trwania: ok. 4 godzin
Liczba osób: max 45
Cena – 18 zł/osoba
Skład programu:
Wstęp na teren skansenu
Warsztaty zdobienia karty wielkanocnej
Projekcja prezentacji multimedialnej „Zwyczaje i obrzędy
wiosenne na Mazowszu”

Przejazd wozem po terenie ekspozycji
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek*
* Kiełbaski można dostarczyć we własnym zakresie lub zamówić
telefonicznie w skansenowskiej karczmie (na kilka dni przed
planowanym przyjazdem. Kontakt: 603 063 545
Agnieszka Jezierska – Chalicka

Ogłoszenie - Krajowej Izby

Gospodarczej w Warszawie
Na prośbę Krajowej Izby Gospodarczej zamieszczamy zaproszenie
dla przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane
w ramach realizacji II EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ
Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.
Celem spotkań jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej
skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między
innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla
przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych
wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014
– 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów
dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de
minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych.
08.03.2017 – RADOM Hotel i Restauracja Astor, ul. Chorzowska
1,
09.03.2017 – WARSZAWA – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka
4
Pełna lista lokalizacji szkoleń na terenie województw znajduje
się na stronie: Laboratorium.kia.pl
Udział w spotkaniach jest bezpłatny Materiały edukacyjne
dostępne na miejscu
Więcej informacji na stronie: Laboratorium.kia.pl oraz pod nr
tel.: 22 630 96 87; 22 630 96 68.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna.

AKCJA "KOLEJĄ DO KULTURY"
Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do
Kultury”.
Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich
można uzyskać wysokie rabaty w jednej z partnerskich
instytucji kultury:
1. Teatr Polski w Warszawie: -15% na bilety normalne oraz
ulgowe.
2. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: z biletem KM wejście
bezpłatne.
3. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie: bilet normalny w
cenie biletu ulgowego.
4. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu: każdy bilet w cenie 6 zł.
5. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku: na
spektakle własne bilet normalny w cenie ulgowego.
6. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w
Sannikach: -40% na bilet normalny

7. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: bilety normalne i ulgowe
do -20%.
8. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza wraz z filiami:
-50% na bilet normalny i ulgowy.
9. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w
Radomiu: każdy bilet na wystawy w cenie 3 zł.
10. Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z filiami: bilet
normalny w cenie ulgowego.
11. Stacja Muzeum w Warszawie wraz z filią – Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Sochaczewie: bilet normalny w cenie ulgowego.
12. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: – 20% na
wszystkie bilety.
13. Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej: bilet
normalny w cenie ulgowego.
Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności
biletu i dotyczy wszystkich biletów – zarówno tradycyjnych
(kupionych w kasie biletowej lub u kierownika pociągu),
zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, jak i zakupionych za
pomocą systemu SkyCash. W dwóch ostatnich przypadkach należy
zachować potwierdzenie zakupu biletu. Podstawą do skorzystania
z oferowanych zniżek może być każdy rodzaj biletu –
jednorazowy, okresowy, czy też zakupiony w ofercie specjalnej,
jak np. na pociągi „Dragon” i „Słoneczny”. Listę partnerów
oraz regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej
www.dokultury.mazowieckie.com.pl.
Gorąco zachęcam do wybrania się w ekologiczną podróż pociągami
Kolei Mazowieckich wprost do partnerskich instytucji kultury,
gdzie czekają na Państwa niezapomniane wrażenia.
Dariusz Grajda
Członek Zarządu Kolei Mazowieckich

