
Ząbki, dnia 16 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo 
Rodzice / Opiekunowie Prawni 
dzieci zamieszkałych
na terenie  Miasta Ząbki,

informujemy,  że  na  terenie  Miasta  Ząbki  będzie  zorganizowany  wypoczynek  dla  dzieci
w okresie ferii  zimowych od 13 lutego 2023 r.  do 24 lutego 2023 r.  w ramach akcji   „Zima w
mieście 2023”. 
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową informację dotyczącą:

1. adresów placówek, które będą prowadziły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach
akcji ,,Zima w mieście 2023" na terenie Miasta Ząbki,

2. stron  internetowych  placówek,  w  których  organizowana  jest  „Zima  w mieście”,  gdzie
znajdą  się  informacje  dotyczące:  zajęć  prowadzonych  w poszczególnych  dniach  oraz
zapisu uczestników.

Nazwa i adres organizatora

wypoczynku

termin organizacji 
zimy w mieście 2023

Strony internetowe
poszczególnych placówek, na

których dostępna jest informacja
o organizacji 

zimy w mieście 2023

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Piłsudskiego 35, Ząbki
20.02.2023 r.- 24.02.2023 r. https://sp1zabki.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Batorego 11, Ząbki
20.02.2023 r.- 24.02.2023 r. http://www.sp2zabki.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Kościelna 2, Ząbki
13.02.2023 r.- 17.02.2023 r. http://sp3zabki.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Harcerska 9, Ząbki
13.02.2023 r.- 17.02.2023 r. https://sp4zabki.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Batorego 37, Ząbki
13.02.2023 r.- 17.02.2023 r. https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Dzika 36, Ząbki
20.02.2023 r.- 24.02.2023 r. https://sp6zabki.szkolnastrona.pl/

Uprzejmie Państwa informujemy, iż pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają
dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym
w  Wołominie.  Dokumentem potwierdzającym  spełnianie  ww.  warunków będzie  aktywna  karta
„Jestem z Ząbek”. W przypadku braku dokumentu i spełnianiu powyższych warunków zachęcamy
Państwa  do  składania  wniosków  o  wydanie  Karty  Mieszkańca.  Wniosek  o  wydanie  Karty
Mieszkańca  „Jestem  z  Ząbek”  można  złożyć  poprzez  stronę  internetową  jestemzzabek.pl,
osobiście w Urzędzie Miasta,  przy ul. Wojska Polskiego 10, wejście C vis-a-vis budynku straży
miejskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 



Rodzice,  którzy  nie  spełniają  powyższych  warunków  mogą  zapisać  dziecko  na  akcje  „Zima
w  mieście”  pod  warunkiem  wolnych  miejsc  i  jednocześnie  ponoszą  pełną  odpłatność  za
prowadzone zajęcia.

Informacje dotyczące zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach akcji ,,Zima w mieście
2023",  odpłatności  za  pobyt  dzieci  oraz  zapisu  uczestników będą  zamieszczane  na  stronach
internetowych poszczególnych placówek.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
  Urzędu Miasta Ząbki


