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ZĄBKOWSKA
ROBERT PERKOWSKI NOWYM
BURMISTRZEM ZĄBEK
Dnia 26 listopada br. odbyła
się druga tura wyborów na
burmistrza Ząbek. Zmierzyli
się Janusz Chibowski (PO) i
Robert Perkowski (PiS).
Mimo niższej frekwencji
(32,1%) niż w pierwszej turze
zgodnie z demokratycznymi
regułami wyboru
Robert
Perkowski otrzymał 3847
głosów,
natomiast Janusz

Chibowski - 1773 głosy. Druga
tura wyborów dała decydu
jącą odpowiedź na pytanie,
kto przez najbliższe cztery lata
będzie podejmował najważ
niejsze dla Ząbek decyzje.
Redakcja życzy nowemu
burmistrzowi owocnych lat
pracy i satysfakcji ze służenia
Miastu.
red.

Szanowni Mieszkańcy Ząbek
Serdecznie Państwu dzię
kuję za udzielone mi zaufa
nie i poparcie, które znalazło
odzwierciedlenie w oddanych
na mnie głosach. Obiecuję,
iż zrobię wszystko by god
nie reprezentować wszystkich
mieszkańców Ząbek.
Zdaję sobie sprawę, że
najbliższy okres będzie

okresem ciężkiej i wytężonej
pracy. Przejęcie całej doku
mentacji, wszystkich toczą
cych się spraw, w kontekście
rozpoczynającego się nowego
roku budżetowego, to odpo
wiedzialne i pracochłonne
zadanie. Jednakże wsparty
kompetentnymi i przyja
znymi mi osobami jestem w

Szanowni Mieszkańcy Ząbek!
Pragniemy
serdecznie
podziękować za poparcie,
jakiego udzieliliście nam w
wyborach 12 listopada.
Pomimo negatywnej kam
panii prowadzonej przeciw
ko naszemu kandydatowi na
Burmistrza Miasta - Panu
Waldemarowi Stacherze, zdo
był on 2198 Waszych głosów i
jedynie 54 głosy dzieliły go od
wejścia do drugiej tury.
Dziękujemy
Wszystkim
Państwu za zaufanie, jakim
nas obdarzyliście.
Ze swej strony obiecujemy,
że zarówno osoby, które weszły
Beta-Med
Niepubliczny ZOZ
Ząbki, ul Ks. Skorupki 71
Tel.22-781-58-42
Tel/fax 22-762-92-32
e-mail: beta-med@wp.pl

od nas do Rady Miasta, jak i
te, które nie zostały radnymi,
nadal będą aktywnie pracować
na rzecz Naszego Miasta.
Przed Nami dużo pracy,
przecież każdy z Nas widzi, ile
jest do zrobienia.
Zawsze możecie Państwo
liczyć na pomoc, zarówno
tych, którzy zostali radnymi
z list Komitetu CZAS NA
ZMIANY, jak i tych z nas,
którzy nimi nie zostali.
Osoby z Komitetu CZAS
NA ZMIANY będą starały się
w ścisłej współpracy z Wami,
Szanowni Państwo, zmienić
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SAMORZĄDOWA

stanie tym zadaniom stawić
skutecznie czoło.
Już od pierwszych dni urzę
dowania mam zamiar rozpo
cząć skuteczne działania zmie
rzające w celu pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej.
Dzięki tym dodatkowym środ
kom będziemy mogli urucho
mić nowe i bardzo potrzebne
inwestycje dla Naszego Miasta.
Jednakże, chciałbym Państwa
prosić o wyrozumiałość, gdyż
biorąc pod uwagę przygotowa
nie procesu inwestycyjnego (w
tym niezbędnej do tego doku
mentacji), na pierwsze efekty
będzie trzeba trochę poczekać.
Pracownikom Samorządo
wym oraz sobie życzę skutecz
nej współpracy, Burmistrzowi
Jerzemu Boksznajderowi dzię
kuję za dotychczasową dzia
łalność i osiągnięcia, a Nam
wszystkim życzę, by w Ząbkach
żyło się po prostu lepiej.
Jeszcze raz z całego serca
dziękuję,
Robert Perkowski.
nasze otoczenie na ładniejsze,
przyjemniejsze - aby wszyscy
z Nas mogli z dumą mówić,
że mieszkają w Ząbkach. O
formach naszej aktywności na
rzecz Miasta będziemy na bie
żąco Państwa informować.
W skład Rady Miasta, dzię
ki Państwa głosom, oddanym
na wszystkich kandydujących
z naszych list, weszły następu
jące osoby:
1. Małgorzata Stachera (okręg
nr 1)
2. Waldemar Stachera (okręg
nr 2)
3. Adam Szarubko (okręg nr 3)
4. Grzegorz Majtyka (okręg nr 3)
5. Krzysztof Laskowski (okręg nr 3)
Komitet Wyborczy Wyborców
Waldemara Stachery
"CZAS NA ZMIANY"
Domel. Autoryzowany zakład
naprawy AGD naprawia:
pralki automatyczne, chło
dziarki, chłodziarko-zamra
żarki, zmywarki, kuchnie
mikrofalowe itp.
Inż. Ryszard Szczęśniak,
Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a, tel.
0227817368 lub 0604688037
www.domel-agd.waw.pl.
Firma istnieje od 1982 roku.



















Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie dziękujemy za
uczestnictwo w wyborach
samorządowych oraz za
uzyskane poparcie. Komitet
Wyborczy Platformy Oby
watelskiej otrzymał 1760
głosów, co stanowi 23,06%
wszystkich oddanych gło
sów. Mimo tego, iż upla
sowaliśmy się na drugim
miejscu spośród sześciu
komitetów startujących w
wyborach, zdobyliśmy tylko
4 mandaty. Przyczyną takie
go stanu rzeczy są zapisy
ordynacji, powstanie bloku
wyborczego oraz nowy
podział na okręgi wyborcze
w Ząbkach.
Dzięki Państwa głosom
mandat radnego otrzymali:
• A gnieszka Mastalerska uzyskała 343 głosy zajmując
drugą pozycję wśród wszyst
kich radnych.
• A ndrzej Chibowski – uzy
skał 238 głosów zajmując
trzecią pozycję.
• K rzysztof Murawski – 165
głosów.
• Tomasz Kalata - 129 gło
sów.

Nasz kandydat na stano
wisko burmistrza i do rady
powiatu
wołomińskiego
Janusz Chibowski uzyskał
mandat radnego otrzymując
1261 głosów. Jest to czwar
ty wynik w powiecie na 29
radnych oraz drugi wynik w
Ząbkach.
Zapewniamy iż Platforma
Obywatelska w Ząbkach
będzie dalej pracować dla
dobra mieszkańców i popra
wy wizerunku miasta. Nasi
radni będą zgodnie współ
pracować z całą Radą Miasta,
a wielu członków koła PO
deklaruje udział w pracach
komisji. Pragniemy wyra
zić wdzięczność wszystkim
zwolennikom i sympatykom
Platformy Obywatelskiej,
którzy czynnie włączyli się w
kampanię wyborczą. jeszcze
raz dziękujemy i obiecujemy
nie zawieźć Państwa ocze
kiwań.
Zarząd Koła
Platformy Obywatelskiej

Dzień Papieski
Mimo niesprzyjającej pogody
została odprawiona w Miejskim
Parku uroczysta Msza Św. z
okazji Dnia Papieskiego. Na
uroczystość 15 października br.
przybyły rzesze wiernych, aby
oddać hołd Janowi Pawłowi
II. Wśród mieszkańców Ząbek
szczególnie widoczni byli ucz
niowie ząbkowskich szkół
wymachujący białymi flagami.
Uroczystość
rozpoczęła
się słowami Jana Pawła II:
"Szukałem was, a teraz przyszli
ście". Nabożeństwo prowadzili
proboszczowie ząbkowskich
parafii: ks. Edward Kowara,
ks. Sylwester Ciesielski oraz ks.
Władysław Trojanowski, który
w kazaniu przybliżył osobę
Jana Pawła II. Uroczystości
NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
mgr Andrew James
native speaker
- Przygotowanie do matury,
FCE, CAE i innych egzaminów, również korepetycje.
- Nauka indywidualna lub w
małych grupach.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych.

Ząbki, ul. Chopina 8
(blisko stacji PKP)

Tel. 781-46-10, 0601-384-104
e-mail: ajames@wp.pl

towarzyszyła przepiękna opra
wa artystyczna.
Usłyszeliśmy
wspania
łe wykonanie połączonego
chóru, składającego się z 5
chórów szkolnych i 2 chórów
parafialnych: z parafii Św.
Trójcy i Miłosierdzia Bożego.
Wszystkie te chóry, na co
dzień śpiewające osobno, na tę
chwilę pod batutą p. Sylwestra
Mulika stały się jednością.
Wszystkich
zachwy
cił koncert ząbkowskich
talentów wokalnych Anny
Mazurek i Beaty Borowskiej.
Usłyszeliśmy wspaniałą poe
zję Ernesta Bryla oraz piękną
muzykę Piotra Rubika.
Szczególną atmosferę podkre
ślała również muzyka Bożeny
Suwały grającej na flecie i
Wiesława Leśniewskiego gra
jącego na klawiszach. W połą
czeniu z wykonaniem młodych
solistów wraz ze swoimi nauczy
cielami Jagodą Żaboklicką,
Małgorzatą Kujawską i Ireny
Jaszczyk, ta wspólna modli
twa wszystkich wykonawców
wędrowała aż do nieba. W ślad
za tą modlitwą pod koniec uro
czystości wzniosły się ku niebu
białe balony wypuszczone
przez dzieci oraz głosy śpiewa
jące „Barkę” - ulubioną pieśń
papieża Jana Pawła II.
red.



57 sesja Rady Miasta
Dnia 25 października br.
odbyła się ostatnia w tej kaden
cji 57. sesja Rady Miasta. Po
wyczerpaniu merytorycznych
punktów porządku obrad
nastąpiła uroczysta część sesji
związana z końcem obecnej
kadencji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2006.
Rada
Miasta
dokona
ła korekty dochodów miasta.
Wygospodarowane
środki
Rada zdecydowała przeznaczyć
głównie na modernizację dróg.
Uchwały geodezyjne.
Rada Miasta wyraziła zgodę
na wykup niezabudowanych
działek ewidencyjnych sta
nowiących własność osób
fizycznych położonych przy
ul. Sowińskiego: numer 17/2
z obrębu 1-18 o powierzchni
950 m2 oraz numer 16 z obrę
bu 1-18 o powierzchni 589 m2,
które wejdą w skład mienia
Gminy Ząbki.
Radni wyrazili się zgodę na
nabycie do zasobu gminnego
udziału w wysokości 1/2 w nie
zabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej dział
kę ewidencyjną numer 33/3
z obrębu 3-17 o powierzchni
153 m2, położonej przy ulicy
Kosynierów pod drogę pub
liczną.
Wyrażono zgodę na sprze
daż części działek numer 92/2
i 93/3 z obrębu 3-27, ozna
czonych na mapie literami
ABCDEFGHA, położonej
przy ulicy Powstańców.
Wyrażono zgodę na wydzier
żawienie na okres 10 lat części
działki ewidencyjnej numer
166 z obrębu 3-14, oznaczonej
na mapie literami ABCDEFA
oraz GHIJKLMNOG, poło
żonej w Ząbkach przy ul.
Skorupki.
Wyrażono zgodę na zniesie
nie współwłasności niezabu
dowanej nieruchomości grun
towej opisanej w Kw Nr 70579,
oznaczonej w ewidencji grun
tów jako działki o numerach
4/9,4/10 i 4/11 z obrębu 3-20, o

łącznej powierzchni 7443 m2,
położonej w Ząbkach w rejonie
ul. Bocianiej. Nieruchomość
powyższa w 1/4 stanowi włas
ność Gminy zaś w 3/4 osoby
fizycznej.
Uchwała
zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Rada Miasta wprowadzi
ła szereg zmian w uchwale
nr XLVI/262/2005 z dnia 28
listopada 2005 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład miesz
kaniowego zasobu gminy oraz
ustalono lokale mieszkalne
z przeznaczeniem na lokale
socjalne, (dostępne do wglą
du w Biurze Rady).
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych
Komendantowi Stołecznemu
Policji na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji na zakup
sprzętu komputerowo-biurowego dla Komendy Stołecznej
Policji z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie – Komisariatu
Policji w Ząbkach.
Radni przekazali środ
ki finansowe w wysokości
34 000 zł na wydatki zwią
zane z zakupem sprzętu
komputerowo-biurowe
go dla Komendy Stołecznej
Policji z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie – Komisariatu
Policji w Ząbkach. Wydatki na
ten cel pokryte będą z budże
tu gminy z działu 754, rozdział
75404, § 3000.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Ząbki.
Uznano za zasadną skargę
mieszkańców Ząbek z dnia 21
sierpnia 2006 r., zarejestrowa
ną pod nr l.dz. 5401 Urzędu
Miasta Ząbki, w sprawie naru
szania prawa przez Burmistrza
Miasta Ząbki przy wydawaniu
decyzji o pozwoleniu na wzno
wienie robót budowlanych.
red.

Szanowni/Drodzy mieszkańcy
W związku z ulotkami i pla
katami, jakie pojawiły się na
terenie Ząbek w dniu 10 listo
pada br. (tj. na kilka godzin
przed ciszą wyborczą), doty
czącymi wykreślenia Jerzego
Boksznajdera z listy kandyda
tów na stanowisko Burmistrza
Miasta wyjaśniamy:
- nowelizacja ustawy Ordy
nacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików
województw przyjęta przez
Sejm w dniu 22 lipca 2006 r.
pozbawiła biernego prawa
wyborczego (kandydowania
na stanowisko burmistrza i
radnego) osoby, wobec któ
rych wydano prawomocny
wyrok warunkowo umarza
jący postępowanie karne w
sprawie popełnienia prze
stępstwa umyślnego ściga
nego z oskarżenia publicz
nego;
- wyrok warunkowego umo
rzenia postępowania karne
go jest wyrokiem, w którym
Sąd jednoznacznie potwier
dza fakt naruszenia prawa,
wymierzenie kary zawiesza

Z prac Policji
Policjanci stale rozpra
cowują środowisko dilerów
zatrzymując kolejne osoby
zajmujące się handlem nar
kotykami. Sprawdzają wszyst
kie informacje o miejscach, w
których może dochodzić do
transakcji. Efekt ich działania
to coraz lepsze rozpoznanie
przestępczości narkotykowej
i lepsza skuteczność jej zwal
czania. „Kryminalni” z Ząbek
zatrzymali dwóch dillerów
narkotykowych Dariusza G.
(30 l.) oraz Pawła T. (24l),
temu drugiemu nie pomógł
nawet owczarek niemiecki,
którym próbował szczuć poli
cjantów.
Paser zatrzymany, komputery odzyskane.
To ciąg dalszy sprawy
zatrzymania Artura A. (32 l.),
który dokonał serii włamań

jednak na okres próby;
- Sąd Rejonowy w Wołominie
w dniu 8 czerwca 2005 r.
wydał
wobec
Jerzego
Boksznajdera taki wyrok i
tym samym pozbawił Jerzego
Boksznajdera
biernego
prawa wyborczego do dnia
20 stycznia 2007 r.;
- pomimo wyroku Komitet
Wyborczy
Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej
zgłosił do Miejskiej Komisji
Wyborczej w Ząbkach i
do Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Warszawie
kandydaturę
Jerzego
Boksznajdera odpowiednio:
na stanowisko burmistrza
Ząbki i na stanowisko rad
nego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego;
Jerzy
Boksznajder pomimo wyro
ku złożył dwa oświadczenia
o posiadaniu biernego prawa
wyborczego;
- W ojewódzka
Komisja
Wyborcza
i
Miejska
Komisja Wyborcza (pod
przewodnictwem p. Marii
Baranowskiej-Uszyńskiej)
do mieszkań na osiedlach tzw.
sypialniach. Włamywał się do
mieszkań, w ciągu dnia, gdy
lokatorzy byli w pracy. Kradł
pieniądze i łatwo zbywalne
przedmioty: laptopy, sprzęt
RTV, zestawy komputerowe,
aparaty fotograficzne. Wraz
z nim wpadł wspólnik Michał
M. (26 l.) , który stał na cza
tach.
Funkcjonariusze z Ząbek
ustalili, że kradzione kompu
tery mogły trafiać na jedno ze
stoisk na giełdzie elektronicz
nej w Alejach Niepodległości.
Przystąpiono do przeszu
kania tego punktu sprzeda
ży. W realizacji brali udział
„kryminalni” z warszawskiej
śródmiejskiej
komendy.
Ujawniono aż 56 laptopów
różnych marek. Właściciel
firmy nie umiał określić ich
pochodzenia, sprzęt zabez
pieczono. Zatrzymano Pawła
F. ( 35 l.) mieszkańca gminy

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych
pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiska:
1. podinspektor ds. inwestycji
– o specjalności budowa
dróg (cały etat),

w punkcie 1 – wykształcenie o specjalności budowa
dróg,

2. podinspektor ds. inwestycji – inżynieria sanitarna i
wodna (cały etat).

- podinspektora ds. inwestycji wymienionego wyżej w
punkcie 2 – wykształcenie
o specjalności inżynieria
sanitarna i wodna.

Wykształcenie kierunkowe,
preferowane studia wyższe,
ewentualnie wykształcenie
średnie i co najmniej 3-letni
staż pracy.
Wymagania
niezbędne
wspólne dla obydwu stanowisk:
znajomość przepisów prawa w
zakresie stanowiska pracy, zdolność analitycznego myślenia,
samodzielność oraz inicjatywa,
komunikatywność, umiejętność
biegłej obsługi komputera oraz
dodatkowo dla:
- podinspektora ds. inwestycji wymienionego wyżej



Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w
administracji publicznej oraz
znajomość prawa zamówień
publicznych.
Zakres
zadań:

wykonywanych

- p rzygotowywanie zleceń,
kontrola i rozliczanie zamówień publicznych (w ramach
ustawy – prawo zamówień
publicznych),
- przygotowywanie formalne

dokumentacji do uzyskania
decyzji budowlanej, sprawdzanie dokumentacji projektowej kosztorysowej,
- uczestniczenie w odbiorach
technicznych wykonanych
robót.
Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu
powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy i
ewentualnie
opinie
o
dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kopia ukończenia szko-

ły wyższej, wyższej szkoły
zawodowej lub średniej,
oświadczenie, że kandydat
nie był karany za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej oraz, że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie karne.
Dokumenty należy skła
dać osobiście, w zamkniętych
kopertach, z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem kon
kurs ofert pracy w Urzędzie
Miasta, w terminie do dnia 22
grudnia 2006 r. w Kancelarii
Urzędu. O sposobie rozpa
trzenia wniosków kandydaci
zostaną poinformowani drogą

po uzyskaniu zaświadcze
nia z kartoteki Jerzego
Boksznajdera z Krajowego
Rejestru Karnego, w któ
rym wpisany był ww. wyrok,
dokonały skreśleń Jerzego
Boksznajdera z list kandy
datów;
- K omitet
Wyborczy
Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej
składał
odwołania od decyzji do
Wojewódzkiej i Państwowej
Komisji Wyborczych, które
zostały odrzucone i ostatecz
nie Jerzy Boksznajder nie
znalazł się na kartach do gło
sowania zarówno na liście
kandydatów na Burmistrza,
jak i na radnego Sejmiku
Wojewódzkiego.
W związku z powyższym
wszelkie sugestie, jakoby nasz
komitet dokonał wykreślenia
Jerzego Boksznajdera z list
kandydatów są nieprawdziwe.
W imieniu Komitetu
Wyborczego
Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”
Pełnomocnik Komitetu
H.Stelmach
Legionowo. W mieszkaniu
ujawniono trzy twarde dyski
komputerowe. Po sprawdze
niu w policyjnym systemie
okazało się, że są poszuki
wane. Paweł F. trafił do poli
cyjnego aresztu. Mężczyzna
odpowie zapewne za paser
stwo, grozi mu do 5 lat pozba
wienia wolności.
Policjanci zwracają się z
apelem do wszystkich osób,
które w ostatnim okresie, przede wszystkim w
Ząbkach, w Legionowie, na
warszawskim Rembertowie,
na Pradze, padły ofiarą włamywacza i skradziono im taki
sprzęt o to, aby skontaktowały się z Komisariatem Policji
w Ząbkach, ul. Górnośląska
30 tel. 022 781 62 57 lub 022
60 47 402.
Na podstawie informa
cji przesłanych przez Oficera
Prasowego KPP w Wołominie.
red.
pisemną. Wnioski oraz kom
plety załączników rozpatrzone
negatywnie zostaną komisyj
nie zniszczone.

ZĄBKI W RADZIE
POWIATU
W pierwszej turze wyborów
samorządowych 12 listopada
br. od Rady Powiatu zostali
wybrani z terenu Ząbek:
1. Chibowski Janusz - KW
Platforma Obywatelska
RP,
2. Jarzyło Ignacy - KW
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa,
3. Uściński Piotr - KW
Prawo i Sprawiedliwość.
red.
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Dzieje szkolnictwa na tere
nie Ząbek niewątpliwie wple
cione są w rzeczywistość histo
ryczną tego miasta. Powstanie
pierwszej szkoły w Ząbkach
datuje się na rok 1862.
Pierwszy drewniany budynek
kryty strzechą został wybudo
wany przy rozwidleniu dróg w
kierunku Kawęczyna, Pragi i
Zielonki na terenie nadleśni
ctwa, którego siedziba mieś
ciła się we wsi Drewnica obok
ogrodu dworskiego.

Niestety z nieznanych do
dziś przyczyn w 1894 r. spłonął
wskutek pożaru i przez wiele
lat szkoła dla dzieci z terenu
Ząbek mieściła się w wynaję
tych izbach po starej karczmie
Aleksandra Sobolewskiego.
Pierwszym kierownikiem
szkoły w Ząbkach był p.
Rodziewicz, niestety dotar
cie do bardziej obszernych
danych okazało się niemożliwe.
Początkowo była to szkoła jed
noklasowa z jednym nauczycie
lem. Szybki rozwój następuje
dopiero w Polsce niepodległej.
W tym okresie szkołę od
podstaw organizował nauczy
ciel Aleksander Pokłoński.
W 1930r. Publicznej Szkole
Powszechnej decyzją Kura
torium Okręgu Szkolnego
Warszawskiego przyznany
został stopień organizacyjny
szkoły siedmioklasowej.
Okres okupacji hitlerow
skiej, to czas, kiedy nauka w
Szkole Podstawowej Nr 1 była
często przerywana z powodu
łapanek, zajmowania lokalu
szkolnego przez wojsko nie
mieckie, rewizji czy też braku
opału. Trudno było mówić o

systematyczności kształcenia,
jednak mimo grożącego nie
bezpieczeństwa nauczyciele
podejmowali trud tajnego
nauczania historii i geografii.
Przez pierwsze dwa miesią
ce roku szkolnego 1939/1940
po wybuchu wojny szkoła była
nieczynna, ale już 1 listopada
została otwarta i przyjęła w
swe mury 491 uczniów.
Pierwsze powojenne lata to
okres niezwykle trudny, bra
kowało sal lekcyjnych, a ucz

niowie z klas I - IV pobierali
naukę co drugi dzień. Szkoła
istnieje i działa od 144 lat.
Wykształciła w swoich murach
kilkadziesiąt pokoleń młodych
Polaków, poczynając od okre
su zaborów, poprzez okupację
aż do wolnej Polski i czyni to
aż do chwili obecnej.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Ząbkach to nie tylko szkoła
z wieloletnimi tradycjami, ale
również "Szkoła z klasą". W
ostatnich latach uzyskała także
sprawność "Lego", czyli szkoły
uczącej czytania ze zrozumie
niem. Natomiast w 2006 r.
otrzymała certyfikat za aktyw
ne uczestnictwo w ogólnopol
skiej kampanii profilaktycznej
"Zachowaj Trzeźwy Umysł". To
tylko kilka kart z historii, którą
tworzyli i nadal tworzą ucz
niowie i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Ząbkach.
Od 1981 r. Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Ząbkach nosi imię Gen.
Franciszka Kleeberga.
Po 13 latach usilnych sta
rań otrzymano zgodę władz
zwierzchnich i 12 września
1981 r. szkole nadano imię,

żołnierza polskiego, który
swoim postępowaniem w
pełni zasłużył na miano wiel
kiego Polaka. To człowiek,
dla którego obrona Ojczyzny
była najwyższym nakazem, a
zarazem najzaszczytniejszym
obowiązkiem.

W tym uroczystym dniu ucz
niowie po raz pierwszy ślubowa
li na sztandar szkoły, na którym
widnieją słowa wypowiedzia
ne przez Gen. Franciszka
Kleeberga: "...Dobro Polski
najwyższym prawem...". Postać



