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Delegacja z Chin w Ząbkach

ystem zarządzania gminą, handel i sytuacja gospodarcza w Ząbkach, nakreślenie potencjalnych możliwości współpracy oraz zawarcie przyjaznych kontaktów- to zagadnienia, które przywiodły do Ząbek,
13 września, delegację z prowincji Hubei w Chinach. Prowincja Hubei leży w centralnej części Chin i zamieszkuje
ją niemal 60 milionów osób (prowincja to odpowiednik naszego województwa).
Delegacja Chińska składała się z członków Komisji ds. Zagranicznych Kongresu Ludowego z: wiceprzewodniczącą Chen
Yaping, sekretarz generalną Wang Guangping, dyrektorami: Liu
Yukun, Li Shaohong, wicedyrektorem Xu Tinghai oraz wicedyrektorem ds. kadrowych Tang Xingshe.
Ząbki reprezentowali przewodniczący rady miasta Wojciech
Gut, burmistrz Robert Perkowski oraz zastępca burmistrza Artur
Murawski.
Burmistrz podjął delegację w swoim gabinecie. Opowiedział
o mechanizmach zarządzania gminą i przedstawił system szkolnictwa oraz opowiedział o strategicznych ząbkowskich inwestycjach: Centrum-Turystyczno-Sportowo-Rekreacyjnym i tunelu,

który połączy dwie części miasta. Burmistrz zaprezentował gościom statuetki, które zdobyło miasto: „Lider Edukacji”, LIDER
PRO WM dla rozwoju Mazowsza za pozyskanie największej ilości środków unijnych na Mazowszu.
Chińska delegacja zwiedziła budynek Trybuny Głównej –
Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

dokończenie na str. 8
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Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
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22 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

Mistrz Świata w Kulturystyce
zaprasza do

Fitness Klubu BODY FAN
Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24
www.bodyfan.info

v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200
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Polskie smaki przyznane!

olskie produkty tradycyjne nagrodzone! Na Praskiej Giełdzie Spożywczej przyznano statuetki Polski
Smak dla wyrobów regionalnych. O tytuł walczyło kilkunastu producentów z całego kraju. Jury wybrało pięciu zwycięzców – ich żywność wyróżnia się wyjątkowym smakiem, starannie dobranymi składnikami
i tradycyjną recepturą.
- Kwas Chlebowy (Ryszard Oleszczak P.P.U.H. „Eko Natura”)
- Ser Salami z Ziołami
(OSM Opole Lubelskie)
Laureaci
konkursu
poza statuetkami otrzymali także nominację do
Godła Teraz Polska. Praska Giełda Spożywcza organizuje wystawę Polskie
Smaki od 2005 roku. Na
każda edycję przyjeżdża
coraz więcej wystawców
i odwiedzających. Organizatorzy imprezy przekonują, że takie wyroby
to przyszłość polskiej pro-

dukcji i handlu. Wystawa Polskie Smaki ma pomóc w ich
promocji. Ideę wspierają także władze lokalne i ogólnopolskie. Patronem honorowym
wydarzenia byli Minister Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Marszałek Województwa
Mazowieckiego oraz Burmistrz Miasta Ząbki.
Kamil Olak

Producenci zgłosili do konkursu 44 produkty. Oceniało je jury, któremu przewodniczył znany mistrz kuchni – Robert Sowa. Kapituła doceniła wyjątkowy charakter pięciu produktów tradycyjnych, które powstają w
oparciu o tradycyjne metody produkcji ze składników
z upraw ekologicznych. Nagrodzone wyroby to:
- Kiełbasa Lisiecka (Zakład Masarski s.c. Stanisław
Mądry, Danuta Jeruzalska, Andrzej Mądry)
- Twaróg Półtłusty (OSM Głuchów)
- Tłoczony Sok Jabłko – Malina (Tłocznia Soków
Owocowych „Vero- Dariusz Kuna”)
- Szynka z Domowego Wyrobu (PPHU Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak Grzegorz)
- Ciasto Drożdżowe Maślane (ConsonniBartelak)
Jury konkursu Polskie Smaki przyznało też wyróżnienia:
- Kiełbasa Palcówka (Masarnia Wędlin Tradycyjnych
„Jasińscy”)
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Delegacja z Chin w Ząbkach
dokończenie ze str. 1
Kolejnym miejscem, które odwiedziła delegacja było Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” - najnowocześniejsze przedszkole

nie tylko porozmawiać w urzędzie o sprawach, które ich interesowały, ale również obejrzeć jak wygląda to, o czym usłyszeli
w praktyce.

na Mazowszu. Goście mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają
w przedszkolu codzienne zajęcia. Akurat na scenie w największej
sali odbywało się przedstawienie. Delegacja obserwowała zajęcia przedszkolaków z tablicą interaktywną oraz zajęcia rehabilitacyjne. Goście obejrzeli także salę do terapii sensorycznej oraz
sypialnie, w których wypoczywają nasze maluchy. Dzieci przygotowały dla gości miłą niespodziankę – laurki, które osobiście
wykonały i wręczyły. Na koniec wizyty w przedszkolu był jeszcze

Burmistrz również podziękował gościom za odwiedziny oraz
wymianę informacji i zaproponował, aby podjąć współpracę
w zakresie miast partnerskich z jednym z miast w prowincji Hubei. Ta propozycja wywołała pozytywną reakcję, jest więc spora
szansa na kontynuację kontaktów Ząbek z Chinami.
Iwona Potęga

wpis do „Księgi gości”, którego dokonała wiceprzewodnicząca
Komisji ds. Zagranicznych Kongresu Ludowego Chen Yaping.
Kolejnym zwiedzanym punktem była Praska Giełda Spożywcza, gdzie delegację podjął prezes Piotr Wyszecki. Opowiedział
gościom o mechanizmach funkcjonowania giełdy oraz oprowadził ich po terenie.
Nasi goście byli pod dużym wrażeniem przedszkola publicznego, podobała im się także giełda i nasze centrum sportowo-rekreacyjne. Podziękowali za możliwość zwiedzania Ząbek
i oprowadzenie. Byli bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że mogli
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