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CZYM JEST NASZ BIULETYN INFORMACYJNY

Bylibyœmy wdziêczni, gdybyœmy otrzymywali sygna³y o Pañstwa oczekiwaniach
wzglêdem tego periodyku. Interesuje nas
szczególnie jakich informacji w nim zabrak³o
i co z tego, o czym napisaliœmy interesuje
naszych mieszkañców najbardziej.
Mo¿na siê z nami kontaktowaæ osobiœcie,
telefonicznie lub e-mailowo: Referat Promocji
Urzêdu Miejskiego w Kowarach, tel. 75 64 56
111, andrzej.weinke@kowary.pl.
Wszelkie uwagi, zarówno te pozytywne,
jaki i te negatywne s¹ mile widziane i z pewnoœci¹ bêd¹ dla nas bardzo pomocne.
¯yczymy przyjemnej lektury!

Trzymaj¹ Pañstwo w rêce nasz nowy Biuletyn Informacyjny Urzêdu Miejskiego w Kowarach. Bêdziemy chcieli w tym wydawnictwie
przybli¿yæ specyfikê pracy naszej instytucji,
a tak¿e dotrzeæ z informacj¹ na temat
dzia³alnoœci samorz¹dowych organów miasta
- Burmistrza i Rady Miejskiej oraz naszych
jednostek organizacyjnych gminy.
Biuletyn bêdzie wydawnictwem cyklicznym. Bêdziemy siê staraæ go wydawaæ
przynajmniej raz na pó³ roku, aktualizuj¹c przy
ka¿dym wydaniu zawarte w nim informacje.
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Przeczytaj koniecznie
Og³oszenia i komunikaty:
WA¯NE W OKRESIE ZIMY
I NISKICH TEMPERATUR

czenie w ww. placówkach wymaga skierowania przez MOPS w Kowarach.
Pomoc rzeczow¹ w formie odzie¿y
(u¿ywanej) i ¿ywnoœci w naturze (pomoc w
ramach Programu Operacyjnego UE „Pomoc
¯ywnoœciowa” (FEAD) – realizuje we wspó³pracy z MOPS - ZM PKPS w Kowarach. Odzie¿
i ¿ywnoœæ wydawane s¹ w Magazynie PKPS
przy ul. Wiejskiej 1 w Kowarach. Terminy wydawania odzie¿y i ¿ywnoœci podawane s¹ na og³oszeniach w siedzibie MOPS – Kowary, ul. Zamkowa 5 (Uwaga! otrzymanie pomocy ¿ywnoœciowej wymaga wydania skierowania przez
MOPS Kowary).

Informujemy, ¿e schronienie osobom bezdomnym (ostatnio zameldowanym na sta³e w
Kowarach) – zapewnia na zlecenie Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kowarach –
Zarz¹d Ko³a Towarzystwa im. Œw. Brata Alberta
w Jeleniej Górze, ul. Grunwaldzka 51, w zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry: Schronisku
dla Bezdomnych, Oœrodku Wsparcia z Us³ugami Opiekuñczymi (ca³odobowo, przez ca³y
rok), Noclegowni (w okresie od 01 paŸdziernika
do 30 kwietnia, w godz. 18:00-8:00). Umiesz-

PRZEKSZTA£CENIE PRAWA
U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO W£ASNOŒCI

Uchwa³¹ Nr III/15/18 z dnia13.12.2018 r.
Rada Miejska w Kowarach wyrazi³a zgodê na
udzielenie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci w wysokoœci 20% w przypadku wniesienia
op³aty jednorazowej (op³ata zsumowana za
okres 20 lat).
W przypadku nie uregulowanej kwestii
nastêpstwa prawnego po w³aœcicielach nieruchomoœci, zaœwiadczenia wydawane i wysy³ane bêd¹ na osobê figuruj¹c¹ nadal jako
w³aœciciel nieruchomoœci.
Bli¿szych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej – pokój nr 3, tel.
75 64 39 228.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci z dniem 1 stycznia
2019 r. prawo u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekszta³ca siê w prawo w³asnoœci.
Zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce przekszta³cenie wydawane bêd¹ bezp³atnie z urzêdu nie
póŸniej ni¿ w terminie 12 miesiêcy od dnia
przekszta³cenia lub odp³atnie (50,00 z³) na
wniosek w³aœciciela w terminie 4 miesiêcy od
dnia otrzymania wniosku.
Z tytu³u przekszta³cenia nowy w³aœciciel
gruntu ponosi³ bêdzie na rzecz gminy przez
okres 20 lat op³atê za przekszta³cenie w wysokoœci dotychczasowej op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego.

Informujemy, ¿e problemy zwi¹zane z oœwietleniem ulicznym nale¿y zg³aszaæ do Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Kowarach - tel. 75 64 39 225.
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Przeczytaj koniecznie
Og³oszenia i komunikaty:
KAMIENNOGÓRSKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA MA£EJ
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI.
TEREN W KOWARACH
Gmina Miejska Kowary znajduje siê w obszarze, na którym
Zarz¹d Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma³ej
Przedsiêbiorczoœci wydaje miêdzy
innymi decyzje o wsparciu w imieniu Ministerstwa Przedsiêbiorczoœci i Technologii, które s¹ podstaw¹ do otrzymania przez przedsiêbiorców pomocy publicznej.
Oferowany do zainwestowania teren
znajduje siê przy trasie rangi wojewódzkiej
nr 366 Jelenia Góra – Kowary – Karpacz.
Nieruchomoœæ niezabudowana o powierzchni 2,1394 ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jest pod przemys³, bazy,
sk³ady i us³ugi. Teren ma zagwarantowany
dostêp do mediów: gaz, energia elektryczna,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, woda.

Urz¹d Miejski w Kowarach zapewnia
szybk¹ i sprawn¹ obs³ugê w zakresie wydawania niezbêdnych dokumentów, a tak¿e
doprowadzenia mediów. Udzielimy wsparcia
w uzyskaniu niezbêdnych pozwoleñ i umów
wymaganych przez prawo do rozpoczêcia
na naszym terenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Urz¹d Miejski w Kowarach ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary, pokój nr 3–5, tel. 75 64 39
228 (Referat Gospod. Nieruchomoœciami)

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, PLACÓW,
CHODNIKÓW i PARKINGÓW
NA TERENIE MIASTA KOWARY

Wszelkie zg³oszenia i uwagi
w sprawie zimowego utrzymania
w mieœcie Kowary nale¿y kierowaæ
do wykonawcy:
Ryszard Rzoñca, tel. 601 751 480
lub do
Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej, Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Œrodowiska
- Bart³omieja Nawrockiego,
Tel. 512 369 782.

Urz¹d Miejski w Kowarach informuje,
i¿ wykonawc¹ zimowego utrzymaniu dróg,
placów, chodników i parkingów na terenie
Gminy Miejskiej Kowary w sezonie 2018/2019
od 01.12.2018 r. do 15.03.2019 r. jest firma
PHU ,,KAMA” Ryszard Rzoñca z siedzib¹ w Mys³akowicach, ul. Daszyñskiego 16f.

3

Przeczytaj koniecznie
Og³oszenia i komunikaty:
URZ¥D MIEJSKI W KOWARACH
W CZWARTKI POPRACUJE D£U¯EJ

NOWE GODZINY PRACY
URZÊDU MIEJSKIEGO W KOWARACH
Poniedzia³ek 8:00 - 16:00
Wtorek - œroda 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17:00
Pi¹tek 7:30 - 14:00

Wychodz¹c na przeciw Pañstwa oczekiwaniom informujemy, ¿e z dniem 10 grudnia
2018 r. Urz¹d Miejski w Kowarach wyd³u¿a
swoj¹ pracê we wszystkie czwartki do godziny 17:00.

UWAGA: w niektórych referatach i biurach Urzêdu
obowi¹zuj¹ inne godziny pracy - szczegó³y na stronie 19.

O TYM, DLACZEGO WARTO KORZYSTAÆ
Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA KOWARY

Znajdziecie Pañstwo tam m.in. wnioski
i formularze potrzebne do za³atwienia urzêdowej sprawy, rejestr zarz¹dzeñ i obwieszczeñ
Burmistrza, uchwa³y i projekty uchwa³ Rady
Miejskiej, informacje o zamówieniach publicznych, komunikaty, konkursy, oœwiadczenia
maj¹tkowe, oferty pracy og³oszone przez
Urz¹d Miejski w Kowarach i jednostki organizacyjne Gminy, informacje na temat stypendiów szkolnych, podatków, strategii rozwoju
gminy oraz przydatne wszelkie dane teleadresowe.
Inaczej mówi¹c kowarski BIP stanowi
krok na drodze do uzyskania przez wszystkich
spójnej, pe³nej i aktualnej informacji publicznej. Dlatego zachêcamy do korzystania z tego
narzêdzia.
BIP

Ka¿da gmina posiada jeden taki internetowy adres, pod którym znaleŸæ siê
musz¹ wszystkie informacje dotycz¹ce
samorz¹dowych organów w³adzy publicznej czyli Rady Miejskiej i Burmistrza. Mowa
oczywiœcie o Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP), który posiadaæ musz¹ wszystkie samorz¹dy. Zapewnia to mieszkañcom wzglêdnie
³atwy dostêp do wszelkich wa¿nych informacji
publicznych dotycz¹cych ich miasta.
Mieszkañcy Kowar, by znaleŸæ w BIP
informacjê dotycz¹c¹ pracy Burmistrza, Rady
i Urzêdu Miejskiego musz¹ wejœæ na stronê:
www.bip.kowary.pl.
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Przeczytaj koniecznie
Og³oszenia i komunikaty:
OBRONA CYWILNA
I ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE

dzia³anie w zwalczaniu skutków klêsk ¿ywio³owych i katastrof. Ponadto dzia³alnoœæ
inspektora polega równie¿ na realizacji wytycznych Powiatowego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego oraz zadañ Gminy w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu
do przejmowania nad nimi kontroli w drodze
zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych oraz
udzia³ w odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.
Podajemy kontakt telefoniczny w sprawach zwi¹zanych z wyst¹pieniem zagro¿eñ
na terenie Gminy Kowary:

Nie ka¿dy pewnie wie, ¿e w Miejskiej
S³u¿bie Ratowniczej w Kowarach przy ul.
Zamkowej 2a swoj¹ siedzibê ma inspektor
ds. Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania Kryzysowego – Tomasz Kafel, który na terenie
Gminy Miejskiej Kowary zajmuje siê szeroko
pojêt¹ Obron¹ Cywiln¹ i Zarz¹dzaniem
Kryzysowym.
Inspektor odpowiada za realizacjê zadañ
Gminy zwi¹zanych z ochron¹ ludnoœci, zak³adów pracy, urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej i dóbr kultury, a tak¿e za organizacjê
akcji ratowniczych i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz wspó³-

Tomasz Kafel – tel. 502 909 631
Wies³aw Kêdzierski – tel. 695 118 998

MIEJSKA RADA SENIORÓW W KOWARACH

pierwsz¹ czteroletni¹ kadencjê (do paŸdziernika 2022 r.) trafili: Krystyna Ratajska – Przewodnicz¹ca, Jan Wojdan - Wiceprzewodnicz¹cy, Mariola Demczur - Sekretarz oraz cz³onkowie: Irena Domañska i Edward Matczuk.
Warto zaznaczyæ, ¿e cz³onkowie Rady
pe³ni¹ swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
MRS

W Kowarach rozpoczê³a dzia³alnoœæ Miejska Rada Seniorów, która zrzesza przedstawicieli osób starszych i podmiotów dzia³aj¹cych
na rzecz takich osób. Ma ona charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
G³ównym celem dzia³ania Rady jest
tworzenie, we wspó³pracy z w³adzami
samorz¹dowymi naszego miasta, warunków do wykorzystania potencja³u œrodowisk senioralnych Kowar poprzez ich
reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywnoœci obywatelskiej. Rada ma równie¿ tworzyæ
pozytywny wizerunek seniorów oraz w³¹czaæ osoby starsze w ¿ycie publiczno–spo³eczne miasta Kowary.
Do Miejskiej Rady Seniorów na
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar
Lista zrealizowanych i realizowanych projektów
Referat Rozwoju Lokalnego Urzêdu Miejskiego w Kowarach dokona³ podsumowania
realizacji dzia³añ w³asnych z dofinansowaniem ze œrodków zewnêtrznych UE i krajowych.

którego celem by³o nawi¹zanie kontaktów
transgranicznych pomiêdzy m³odzie¿¹ szkoln¹
z SP 1 w Kowarach i SP ze Svobody nad Upou.
Koszt ca³kowity projektu: 8.493,51 Euro.
5) Pozyskanie œrodków, koordynacja i bie¿¹ce rozliczanie projektu: „Sztuka Józefa
Gielniaka przekracza granice”, którego celem
by³ rozwój wspó³pracy transgranicznej uczniów SP 3 w Kowarach i szko³y artystycznej
z Vrchlabi. Koszt ca³kowity projektu wyniós³
7.087,92 Euro.
6) Udzia³ partnerski w projekcie „Pocz¹tek
wspó³pracy Karkonosze – Tatry”. Celem projektu by³o nawi¹zanie wspó³pracy partnerów
projektu (Gmina Miejska Kowary, Gmina Zuberec, Gmina Studenec, partner wiod¹cy Miasto Vrchlabi) i integracja dzieci z miast partnerskich projektu.
7) Pozyskanie dotacji celowej ze œrodków
KGHM Polska MiedŸ S.A, koordynacja i bie¿¹ce
rozliczanie projektu „Podniesienie jakoœci
edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach”. Celem projektu by³ zakup wyposa¿enia do pracowni przyrodniczej o wartoœci
ok. 10.000,00 PLN.
8) Pozyskanie dotacji w wysokoœci
160.000,00 PLN z Funduszu Leœnego za poœrednictwem Nadleœnictwa Œnie¿ka w Kowarach na dofinansowanie zadania, pn. „Modernizacja fragmentu rowerowo-pieszo-biegowej trasy turystycznej prowadz¹cej na
leœn¹ œcie¿kê dydaktyczn¹ „Jedlinki” oraz
udostêpnienie tej trasy osobom niepe³nosprawnym poruszaj¹cym siê na wózkach
inwalidzkich”.
9) Udzia³ w przygotowaniu projektu „Idziemy do przedszkola” za poœrednictwem Fundacji Edukacji Przedszkolnej. Celem projektu
by³o objêcie edukacj¹ przedszkoln¹ dzieci

W okresie 2016-2018 r. zosta³y zrealizowane i rozliczone nastêpuj¹ce projekty:
1) Koordynacja i przygotowanie „Programu Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary na
lata 2016 – 2020”.
2) Pozyskanie œrodków, realizacja i rozliczenie projektu: „Przygotowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2023
dla Gminy Miejskiej Kowary”. Ca³kowita wartoœæ projektu: 43.301,27 PLN.
3) Pozyskanie œrodków, realizacja i bie¿¹ce
rozliczanie projektu: „Poszukiwania œladów
górnictwa i zaginionych zawodów na czeskopolskim pograniczu”. Gmina Kowary wyposa¿y³a “Skansen Górnictwa Kowarskiego” w
dydaktyczn¹ œcie¿kê - kolorowe tablice, gry
edukacyjne. Wykonano murale zaginionych
zawodów: górnika, kowala, tkaczki i piwowara
na œcianach Domu Tradycji Miasta Kowary,
siedziby Stowarzyszenia Mi³oœników Kowar.
Ca³kowita wartoœæ projektu: 13.745,15 Euro.

4) Pozyskanie œrodków, realizacja i bie¿¹ce
rozliczanie projektu: „Œladami przodków”,
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar
Lista zrealizowanych i realizowanych projektów
w Przedszkolu Publicznym w Kowarach. Przedszkole zyska³o w pe³ni wyposa¿on¹ now¹ salê
dla 25 dzieci. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a 421.973,08 PLN.
10) Pozyskanie grantu w wysokoœci
13.560,05 PLN na realizacjê projektu „Wenecja Karkonoszy”. Partnerami projektu byli:
„¯YWIEC-ZDRÓJ” S.A, Lasy Pañstwowe, PTTK,
Fundacja Ekologiczna ARKA. Beneficjentem
projektu by³o Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka”. W ramach projektu zinwentaryzowano
mosty i k³adki na rzece Jedlicy.
11) Pozyskanie œrodków i przygotowanie
2 projektów w ramach Programu „Klub” –
edycja 2016 i edycja 2017 w ramach dotacji
celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wartoœæ dotacji celowej wynosi³a ³¹cznie
20.000,00 PLN z przeznaczeniem na realizacjê
zajêæ sportowych z pi³ki no¿nej dla dzieci z
kowarskich szkó³ podstawowych i zakup niezbêdnego sprzêtu. Beneficjentem projektu by³
Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Kowary. Projekt zakoñczony i rozliczony.
12) Pozyskanie dofinasowania w wysokoœci 14.600,00 PLN od Nadleœnictwa Œnie¿ka
w Kowarach i z Funduszu Ma³ych Grantów
Eko-Unii na realizacjê projektu „Klasa pod
chmurk¹” za poœrednictwem beneficjenta
Stowarzyszenia „Przyjazna Trójka”. W ramch
projektu zosta³y postawione przy SP3 w Kowarach: rzeŸbiona ³awka Józefa Gielniaka, tablica kredowa, 3 ³awy ze sto³ami, stacja pogody,
kosz na œmieci.

mieszkalnych Starówki Kowarskiej”. Celem
projektu jest rewitalizacja techniczna 18 budynków. Ca³kowita wartoœæ projektu to
1.806.817,21 PLN. Termin realizacji projektu:
03.2018r. - 04.2019 r.

2) Pozyskanie œrodków, realizacja i bie¿¹ce
rozliczanie projektu: „Renowacja elewacji
budynku Szko³y Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szko³y Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bie¿ni i wyposa¿enie w oœwietlenie Stadionu Miejskiego
(etap I), oraz przebudowa mostu drogowego
nr 5856 przy ul. Waryñskiego (115856D) w
Kowarach”. Celem projektu jest rewitalizacja
zdegradowanych obszarów miejskich w
Kowarach. Ca³kowita wartoœæ projektu –
4.558.105,23 PLN. Termin realizacji projektu:
02.2018 r. - 12.2019 r.

Projekty w trakcie realizacji z terminem ich
zakoñczenia w 2019 r.:
1) Pozyskanie œrodków, realizacja i bie¿¹ce rozliczanie projektu: „Renowacja czêœci
wspólnych wielorodzinnych budynków

3) Pozyskanie œrodków, realizacja i rozliczanie projektu: „Vrchlabi i Kowary wspie-
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar
Lista zrealizowanych i realizowanych projektów
raj¹ wysportowane dzieci”. Projekt s³u¿y³
wzmacnianiu partnerstwa szkó³: SP nr 1, SP
nr 3 i Gimnazjum w Kowarach ze Szko³¹
Podstawow¹ we Vrchlabí. Ca³kowita wartoœæ
projektu: 6.810,57 Euro. Projekt w trakcie
rozliczenia.
4) Pozyskanie œrodków, realizacja i rozliczanie projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – czêœæ zachodnia”. Celem projektu jest
zwiêkszenie przep³ywu turystów polsko-czeskiego pogranicza miast Kowary i Vrchlabi.
Dzia³ania projektu: postawienie dwóch
platform na punktach widokowych: BrzeŸnik
(555 m n.p.m.) i Rudnik (853 m n.p.m.), oznakowanie tras turystycznych prowadz¹cych
do punktów widokowych i do granicy na
Prze³êczy Okraj, promocja projektu. Ca³kowita
wartoœæ projektu: 18.705,25 Euro. Termin
realizacji projektu: 06.2018 – 05.2019 r.
5) Udzia³ w przygotowaniu projektu
„Dolnoœl¹scy Liderzy e-Rozwoju JST”. Cel
projektu: wzrost jakoœci i dostêpnoœci us³ug
administracyjnych istotnych dla prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w 9 gminach oraz
monitorowanie procesu ich œwiadczenia poprzez wdro¿enie w JST rozwi¹zañ poprawiaj¹cych efektywnoœæ zarz¹dzania us³ugami
w obszarach podatki i op³aty lokalne oraz
zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Projekt partnerski 9 gmin (Karpacz – Lider projektu,
Partnerzy: Kowary, Szklarska Porêba, Mys³akowice, Podgórzyn, Lubawka, Góra, Niechlów, Jemielno). Ca³kowita wartoœæ projektu:
1.799.900,00 PLN. Termin realizacji projektu:
11.2017 – 06.2019 r.
6) Udzia³ w przygotowaniu projektu:
„Podniesienie jakoœci edukacji w kowarskich
szko³ach” za poœrednictwem Fundacji Edukacji Przedszkolnej. Celem projektu by³o two-

rzenie w szko³ach warunków do nauczania
eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejœcia do ucznia. Zadaniem
projektu by³o zapewnienie równego dostêpu
do wysokiej jakoœci edukacji uczniom SP nr 1,
Gimnazjum i LO w Kowarach. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a 941.162,52 PLN. Termin realizacji projektu: 01.2018 - 12.2019 r.
7) Pozyskanie œrodków, realizacja i rozliczanie projektu: „Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach”. Wsparcie dla
Beneficjenta projektu Miejskiego Klubu
Sportowego „Olimpia” Kowary. Zadanie
obejmuje: rewitalizacjê parku przy ul. Karkonoskiej, skoronowanie drzew, wykonanie
ci¹gów pieszych, oœwietlenia, placu edukacyjnego, zagospodarowanie zieleni i nowych
nasadzeñ oraz dostawê i monta¿ elementów
ma³ej architektury drewnianej. Wartoœæ ca³kowita projektu 386.649,72 PLN. Termin realizacji projektu: 04.2018 - 05.2019 r.
8) Pozyskanie œrodków, realizacja i rozliczanie projektu: „Utworzenie miejsca spotkañ, integracji i odpoczynku w centrum
Kowar”. Wsparcie dla Beneficjenta projektu
Stowarzyszenia Eurojedynka. Zadanie obejmuje: powstanie przy ul. Jagielloñczyka muszli
koncertowej, olbrzymiej ³awki promocyjnej z
rzeŸbionym herbem Kowar, rzeŸbê–odlew
górnika oraz tablice poœwiêcone tradycjom i
atrakcjom górnictwa. Wartoœæ ca³kowita projektu 557.020,00 PLN. Termin realizacji
projektu: 04.2018 - 09.2019 r.
Dodatkowo w ramach istniej¹cych
naborów z³o¿ono wnioski, które aktualnie
czekaj¹ na ocenê:
1) Udzia³ w przygotowaniu projektu:
„Wzrost jakoœci edukacji w Szkole Podsta-
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar
Lista zrealizowanych i realizowanych projektów
wowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach”
za poœrednictwem Fundacji Edukacji Przedszkolnej. Celem projektu jest stworzenie w
szkole warunków do nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego
podejœcia do ucznia. Ca³kowita wartoœæ
projektu wynosi: 419.183,97 PLN, termin realizacji: 01.2019 - 12.2020 r.
2) Projekt „Górnicze dziedzictwo Karkonoszy” bêdzie realizowany w partnerstwie z
Miastem Vrchlabi. Celem projektu jest powstanie Skweru PrzyjaŸni Partnerskich Miast
Górniczych w Kowarach przy ul. Jagielloñczyka, którego g³ówn¹ atrakcj¹ bêdzie tematyczny plac zabaw dla dzieci tzw. „Kopalnia Piasku”. Dodatkowo zaplanowano zakup
2 tablic, systemu identyfikacji miejskiej
(kieruj¹cego do partnerskich miast górniczych), zakup 2 ³awek, tablicy z regulaminem
i kosza na œmieci na plac zabaw, wykonanie
3 rzeŸb górników na kowarskiej starówce,
zakup wyposa¿enia: namioty, sto³y piknikowe,
le¿aki z nadrukiem, banery oraz dzia³ania
promocyjne i organizacja festynu przy Kopalni
Podgórze i Sztolniach Kowary. Ca³kowita wartoœæ projektu: 107.802,50 Euro, termin realizacji: 03.2019 - 06.2022 r.
3) Projekt „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”, który bêdzie realizowany z partnerem Zeitsprung
Zittau gemeinnützige GmbH. Celem projektu
jest uruchomienie w nowej siedzibie Filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska
Polskiego 4 w Kowarach – Centrum Wiedzy
o Browarnictwie. W ramach projektu zaplanowano: wykonanie remontu pomieszczeñ, zakup mebli i wyposa¿enia, dygitalizacjê – opracowanie elektronicznej bazy danych – skany
starych zdjêæ, widokówek, dokumentów,

dot. obiektów gastronomicznych, turystycznych i browarniczych Kowar i Zittau, stworzenie wystawy przedstawiaj¹cej dawne hotele, zajazdy, gospody, zakup ksi¹¿ek o tematyce browarniczej oraz wykonanie ma³ej
architektury przed budynkiem. Ponadto
zaplanowano stworzenie w Domu Tradycji
Miasta Kowary – „Mini Muzeum Piwowarstwa” – ekspozycji poœwiêconej tradycjom piwowarskim, zaplanowano zakup gablot i systemu wystawienniczego oraz wykonanie
odlewu figury piwowara. W ramach projektu
zaplanowano odnowienie Ÿróde³ka „Jola”
w Kowarach oraz dzia³ania promocyjne: warsztaty i spotkania promuj¹ce atrakcje Kowar
i Zittau wœród organizacji dzia³aj¹cych na rzecz
rozwoju turystyki na pograniczu polskoniemieckim oraz wykonanie materia³ów
promocyjnych. Ca³kowita wartoœæ projektu:
143.630,50 Euro, termin realizacji: 10.2019 06.2021 r.
4) Projekt „Widziane obiektywem,
przebyte szlakiem, wspólnie zatañczone a na
koniec wyrzeŸbione”, którego celem jest
integracja wszystkich kowarskich szkó³ (SP1,
SP3 i ZSO) ze szko³ami partnerskiego miasta
Vrchlabi. Wachlarz dzia³añ projektu jest bardzo szeroki, ³¹czy w sobie zarówno sport jak
i sztukê, dodatkowo poszerzony zosta³ o turystykê, fotografiê i muzykê. W ramach projektu
zaplanowano min. wycieczki, obozy sportowe,
rajdy po górach, wizyty w muzeach, warsztaty
fotograficzne, zajêcia plastyczne itp. W ramach projektu do kowarskich szkó³ zakupione
zostan¹ profesjonalne aparaty fotograficzne
oraz oprogramowanie. Ca³kowita wartoœæ
projektu: 12.370,33 Euro, termin realizacji:
04.2019 - 03.2020 r.
RL
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RODO
Ochrona danych osobowych w Urzêdzie Miejskim
Do bezpieczeñstwa Pañstwa danych
osobowych przyk³adamy wielk¹ wagê. Staramy siê, by przetwarzanie danych osobowych
by³o wykonywane z zachowaniem odpowiednich œrodków technicznych i organizacyjnych.
Dane osobowe w wiêkszoœci przypadków s¹
przetwarzane na serwerach znajduj¹cych siê
w Urzêdzie Miejskim, a jeœli stosujemy rozwi¹zania "chmurowe" (czyli przetwarzanie z
wykorzystaniem zasobów zewnêtrznych
dostawców), wówczas dbamy o to, by dane
by³y przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Jeœli dochodzi do przekazania danych
osobowych poza teren UE, to tylko w przypadkach, w których jest to konieczne.
Informujemy, ¿e w sprawach zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹ gminy administratorem Pañstwa danych osobowych,
które s¹ przetwarzane, jest Gmina Miejska
Kowary z siedzib¹ w Urzêdzie Miejskim w
Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, telefon: 75 64 56
222, adres e-mail: bok@kowary.pl. Inspektorem danych osobowych dbaj¹cym o to, by
Pañstwa dane osobowe by³y chronione zgodnie z wymogami RODO, jest Krzysztof Radomski (pokój 24, adres e-mail: iod@kowary.pl).
Dane osobowe s¹ przetwarzane w wielu
celach, w zdecydowanej wiêkszoœci zwi¹zanych z ustawowymi obowi¹zkami oraz w ramach zadañ realizowanych w interesie publicznym, ale mog¹ byæ tak¿e przetwarzane na
podstawie zgód. Przy ka¿dorazowym procesie
pozyskiwania danych osobowych s¹ Pañstwo
informowani przez odpowiedniego pracownika o sposobach przetwarzania danych
osobowych w celu, z którym zwi¹zana jest
Pañstwa sprawa, gdzie najczêœciej taka
informacja przybiera formê klauzuli informacyjnej, opisuj¹cej szczegó³owo, co jest celem
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przetwarzania, co jest podstaw¹ prawn¹, jakie
s¹ Pañstwa prawa w zwi¹zku z przetwarzaniem, komu dane osobowe mo¿emy udostêpniaæ oraz inne informacje. W ka¿dej sytuacji, gdyby dosz³o do zaniechania w sposobach, w jaki traktuje siê Pañstwa dane
osobowe, macie Pañstwo prawo do z³o¿enia
skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych z
siedzib¹ przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
infolinia: 606-950-000. Wiêcej szczegó³ów na
temat sk³adania skargi mog¹ Pañstwo znaleŸæ
pod adresem: uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Przygotowaliœmy dla Pañstwa garœæ rad
opisuj¹cych jak nale¿y korzystaæ z uprawnieñ i mo¿liwoœci, jakie daje RODO, w prywatnych sprawach, w których dochodzi do
przekazywania danych osobowych z ró¿nego
rodzaju podmiotami, tak bezpoœrednio, jak i
w Internecie:
1) Ma Pani/Pan prawo wiedzieæ, co
bêdzie siê dzia³o z Pani/Pana danymi - ka¿dy
podmiot ma obowi¹zek informowaæ o
sposobach przetwarzania danych osobowych,
czy to w postaci klauzuli informacyjnej, czy
polityki prywatnoœci, lub w inny sposób.
2) Ma Pani/Pan prawo wycofaæ zgodê na
przetwarzanie w dowolnym momencie, jeœli
podstaw¹ przetwarzania by³a zgoda (np.
newsletter, zgoda marketingowa). Podmiot
nie ma prawa wyci¹gaæ powa¿nych konsekwencji w wyniku wycofania zgody, np. poprzez
zaprzestanie œwiadczenia us³ugi.

RODO
Ochrona danych osobowych w Urzêdzie Miejskim
3) Informacja o sposobach przetwarzania
powinna byæ zrozumia³a – nie jest w³aœciwe
wobec Pañstwa, by opisywaæ sposoby przetwarzania jêzykiem zawi³ym, prawniczym. Jeœli
informacja na piœmie jest niezrozumia³a,
zawsze mo¿na za¿¹daæ wyt³umaczenia niezrozumia³ych kwestii ustnie.
4) Prawo do bycia zapomnianym nie zawsze przys³uguje. Przys³uguje ono przy przetwarzaniu na podstawie zgody (choæ nie bezwzglêdnie), ale tak¿e w innych sytuacjach,
takich jak gdy przetwarzanie okazuje siê byæ
zbêdne w konkretnym celu, lub gdy traci ono
podstawy prawne. Jednak gdy przetwarzanie
jest np. oparte o obowi¹zek prawny podmiotu, który administruje Pañstwa danymi,
wówczas prawo do bycia zapomnianym nie
przys³uguje.
5) Ma Pani/Pan prawo do informacji o
naruszeniu Pani/Pana danych „ gdy dojdzie
do „wycieku” (czyli dostana siê one w niepowo³ane rêce lub upublicznione w Internecie)
danych z podmiotu, który administrowa³ Pañstwa danymi, w okolicznoœciach, a dane te
mog¹ byæ wykorzystane w sposób, który mo¿e
stanowiæ zagro¿enie dla Pañstwa zdrowia,
finansów, dobrego imienia, itp., wówczas podmiot ów ma obowi¹zek poinformowaæ o takiej sytuacji, abyœcie Pañstwo mieli szansê
przedsiêwzi¹æ odpowiednie kroki, by zabezpieczyæ siê przed powa¿nymi konsekwencjami, a tak¿e by z³o¿yæ skargê do odpowiedniego w danym kraju organu nadzorczego.
6) Dane osobowe dzieci s¹ objête szczególna ochron¹. Przy zak³adaniu konta w serwisach internetowych, dziecko poni¿ej 16 roku
¿ycia musi mieæ zgodê rodzica lub opiekuna na
przetwarzanie jego danych osobowych.
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Powinno to sprowadzaæ siê do weryfikacji, czy
osoba wyra¿aj¹ca zgodê jest pe³noletnia.
7) Przy w¹tpliwoœciach zwi¹zanych z
przetwarzaniem danych, nale¿y najpierw
kontaktowaæ siê z administratorem, a dopiero wtedy, gdy podmiot administruj¹cy danymi nie odpowiada lub dalej pozwala sobie
na zaniechania w stosunku do ochrony
danych, wówczas nale¿y sk³adaæ skargê do organu nadzorczego.
8) Mo¿e Pani/Pan dochodziæ odszkodowania przed s¹dem – jeœli posiadacie Pañstwo
dowód na to, ¿e dane s¹ wykorzystywane
bezprawnie w wyniku celowego dzia³ania lub
zaniechañ podmiotu administruj¹cego danymi, mo¿ecie Pañstwo skierowaæ sprawê do
s¹du. Jest to niezale¿ne od faktu z³o¿enia skargi do organu nadzorczego.
9) PESEL to dana wymagaj¹ca szczególnej
ochrony - znajomoœæ naszego numeru PESEL
przez osobê nieupowa¿nion¹, w po³¹czeniu
z innymi relatywnie ³atwymi do zdobycia
danymi (imiê, nazwisko, adres), mo¿e doprowadziæ do podszycia siê pod nasz¹ to¿samoœæ,
w celu np. wziêcia po¿yczki-chwilówki na nasze dane. Z tego powodu nie jest dobr¹ praktyk¹ dyktowanie swojego numeru PESEL
np. przez telefon w miejscu publicznym.
10) Strze¿my swojego dokumentu to¿samoœci: wykluczaj¹c ustawowy obowi¹zek
niektórych podmiotów do kserowania dowodów osobisty (np. banki czy instytucje ubezpieczeniowe), niedopuszczalne jest kserowanie dowodu osobistego czy paszportu, ani
tym bardziej pozostawianie np. pod zastaw
wypo¿yczanego sprzêtu. Dopuszczalne jest
ujawnienie dowodu osobistego jedynie do
wgl¹du, np. kurierowi lub na poczcie w celu
potwierdzenia to¿samoœci.
KR

Rada Miejska w Kowarach
Zakres dzia³ania, sk³ad, komisje, dy¿ury
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
Podczas II sesji Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 29.11.2018 r.
dokonano powo³ania sk³adów komisji sta³ych:
Komisja Rewizyjna:
Kamila Pietraszek – przewodnicz¹ca komisji
Dagmara Rodowicz – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Andrzej Machnica, Ewa Pêdziwiatr
Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji:
Rados³aw Adamowicz – przewodnicz¹cy komisji
Mariusz Kubiak – zastêpca przewodnicz¹cego komisji
Adam Bierowski, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Andrzej Machnica, Kamila Pietraszek,
Dagmara Rodowicz, Ma³gorzata Starêga
Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza:
Ma³gorzata Starêga – przewodnicz¹ca komisji
Beata Espenschied – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Rados³aw Adamowicz, Adam Bierowski, Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Mariusz Kubiak,
Ewa Pêdziwiatr, Kamila Pietraszek, Karol Przybylak, Dagmara Rodowicz, Stanis³aw Schmidt
Komisja £adu Publicznego, Spraw Spo³ecznych i Ochrony Zdrowia:
Stanis³aw Schmidt – przewodnicz¹cy komisji
Karol Przybylak – zastêpca przewodnicz¹cego komisji
Beata Espenschied, Mariusz Kubiak, Andrzej Machnica, Kamila Pietraszek, Ma³gorzata Starêga
Komisja Oœwiaty, Sportu i Turystyki:
Ewa Pêdziwiatr – przewodnicz¹ca komisji
Ewa Borczyk – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Rados³aw Adamowicz, Adam Bierowski, Beata Espenschied, Anna Klepacz, Karol Przybylak, Dagmara
Rodowicz, Stanis³aw Schmidt
Przedstawicielem z Rady Miejskiej do Zwi¹zku Gmin Karkonoskich zosta³ Tadeusz Cwynar.

Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okreœla Regulamin Rady Miejskiej zawarty w Statucie
Gminy Kowary.
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Rada Miejska w Kowarach
Zakres dzia³ania, sk³ad, komisje, dy¿ury
Rada Miejska w Kowarach jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy, którego kadencja
trwa 5 lat. Dzia³a zgodnie ustaw¹ z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Do w³aœciwoœci
Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹
inaczej. Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady nale¿y m.in.:
- uchwalanie statutu gminy,
- ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoœci,
- powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy (na wniosek burmistrza),
- uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
- uchwalanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
- podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at,
- podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
- okreœlanie wysokoœci sumy, do której burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
- podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
- podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów,
- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
- podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
SK£AD RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH:
DY¯URY RADNYCH:
Maciej Michella - Przewodnicz¹cy
Dy¿ury radnych odbywaj¹ siê we wtorki
Beata Espenschied - Wiceprzewodnicz¹ca
o godzinie 16:00 w budynku “A” Urzêdu
Rados³aw Adamowicz
Miejskiego w Kowarach – sala nr 27,
Adam Bierowski
II piêtro. Aktualna listê dy¿urów znaleŸæ
Ewa Borczyk
mo¿na w Biuletynie Informacji Publicznej
Tadeusz Cwynar
w Kowarach: www.bip.kowary.pl.
Anna Klepacz
Mariusz Kubiak
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej przyjmuje
Andrzej Machnica
w poniedzia³ki w godz. 13:00 - 15:00 w
Ewa Pêdziwiatr
budynku “A” Urzêdu Miejskiego w Kowarach
Kamila Pietraszek
– sala nr 27, II piêtro.
Karol Przybylak
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Dagmara Rodowicz
Budynek
“A”
Urzêdu
Miejskiego, II piêtro, pokój nr 26
Stanis³aw Schmidt
tel.
75
64
39
232,
e-mail: rada@kowary.pl.
Ma³gorzata Starêga
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Urz¹d Miejski w Kowarach
Sprawy poszczególnych biur i referatów
BIURO OBS£UGI KLIENTA
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê Biuro:
- udzielanie informacji o zakresie spraw za³atwianych w urzêdzie lub wskazanie klientowi
w³aœciwego do jej za³atwienia podmiotu,
- udzielanie informacji o strukturze urzêdu oraz o procedurach za³atwiania spraw w urzêdzie,
- kierowanie klientów urzêdu do w³aœciwych merytorycznie komórek,
- obs³uga korespondencji wp³ywaj¹cej do urzêdu,
Burmistrz Miasta Kowary
- wydawanie stosownych druków i formularzy,
El¿bieta Zakrzewska
- obs³uga korespondencji wp³ywaj¹cej do urzêdu.
przyjmuje interesantów
w sprawach ró¿nych
SEKRETARIAT
w poniedzia³ki w godz. 13:00-15:00.
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 8
tel. 75 71 82 416, e-mail: sekretariat@kowary.pl
W ka¿dy drugi poniedzia³ek miesi¹ca
Burmistrz przyjmuje
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê Sekretariat:
z dyrektorem ZEZK.
- umawianie terminów spotkañ Burmistrza.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 2
tel. 75 64 39 227, e-mail: so@kowary.pl

Osoby zainteresowane spotkaniem
musz¹ umówiæ siê wczeœniej
telefonicznie pod nr
tel. 75 64 39 222 lub osobiœcie
w sekretariacie Pani Burmistrz,
okreœlaj¹c czas trwania spotkania.

Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- wydawanie dowodów osobistych,
- zg³oszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego,
- udostêpnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej,
- udostêpnienie danych z rejestru mieszkañców,
- potwierdzenie za zgodnoœæ z orygina³em dowodu osobistego,
- zameldowanie na pobyt sta³y/czasowy,
- wymeldowanie z pobytu sta³ego/czasowego,
- zg³oszenie wyjazdu poza granice RP, powrotu z wyjazdu poza granice RP,
- zaœwiadczenia dotycz¹cego danych osobowych i meldunkowych,
- zaœwiadczenia o zameldowaniu,
- nadanie nr PESEL (dzieci obywateli polskich zamieszkuj¹cych poza granicami RP),
- z³o¿enie wniosku o wymeldowanie osób niezamieszkuj¹cych/zameldowanie osób
zamieszkuj¹cych – w drodze postêpowania administracyjnego,
- wpisanie/skreœlenie do/z rejestru wyborców,
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Urz¹d Miejski w Kowarach
Sprawy poszczególnych biur i referatów
- dopisanie do spisu wyborców,
- sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- wyp³acanie œwiadczenia pieniê¿nego ¿o³nierzom rezerwy,
- zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
- oœwiadczenia o wysokoœci sprzeda¿y napojów alkoholowych,
- sprawy z zakresu Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
- informacje na temat dofinansowania/sfinansowania dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹
uzale¿nieñ,
- wnioski o ujêcie w realizacji zadañ programu integracji spo³ecznoœci romskiej (remont,
wyprawka szkolna),
- udzielanie informacji beneficjentom programu integracji spo³ecznoœci romskiej,
- za³o¿enie, zawieszenie, wznowienie, likwidacja i zmiany dzia³alnoœci gospodarczej,
- zaœwiadczenia z rejestru dzia³alnoœci gospodarczej,
- stypendia i zasi³ki szkolne,
- dowóz ucznia niepe³nosprawnego do szko³y specjalnej,
- dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odocianego pracownika,
- przyznanie Karty Du¿ej Rodziny, wydanie jej duplikatu, przed³u¿enia,
- wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówk¹,
- potwierdzenie profilu zaufanego.
URZ¥D STANU CYWILNEGO
Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 39 226, e-mail: usc@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê USC:
- przyjmowanie zg³oszeñ urodzeñ oraz zgonów, które nast¹pi³y w Kowarach,
- sporz¹dzanie aktów ma³¿eñstw zawartych w Kowarach,
- sporz¹dzanie aktów urodzeñ, ma³¿eñstw oraz zgonów, które mia³y miejsce za granic¹,
- nadawanie numeru PESEL dzieciom urodzonym w Kowarach,
- dokonywanie zameldowania dzieci urodzonych w Kowarach,
- wymeldowywanie oraz uniewa¿nianie dowodów osobistych osób zmar³ych w Kowarach,
- wydawanie odpisów aktów urodzeñ, ma³¿eñstw oraz zgonów sporz¹dzonych w Kowarach,
- wystêpowanie o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego
sporz¹dzonych w innych miastach, w celu wydania odpisów,
- wydawanie zaœwiadczeñ niezbêdnych do zawarcia ma³¿eñstwa przed duchownym na terenie
Polski,
- wydawanie zaœwiadczeñ o mo¿liwoœci zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹ oraz
zaœwiadczeñ o stanie cywilnym,
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Urz¹d Miejski w Kowarach
Sprawy poszczególnych biur i referatów
- przyjmowanie oœwiadczeñ, m. in. o uznaniu ojcostwa, o zmianie imienia dziecka w ci¹gu
6 miesiêcy od dnia sporz¹dzenia aktu urodzenia, oœwiadczeñ ma³¿onków, ¿e dziecko bêdzie
nosi³o takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosi³oby ich wspólne dziecko, ma³¿onka
rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ma³¿eñstwa,
- udzielenie œlubów cywilnych.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, II piêtro, pokój nr 26
tel. 75 64 39 232, e-mail: rada@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê Biuro:
- obs³uga kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji,
- prowadzenie rejestru projektów uchwa³ rady i uchwa³ rady, wniosków i opinii komisji oraz
interpelacji i wniosków radnych,
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków wp³ywaj¹cych do Rady Miejskiej,
- prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie rejestrów rozstrzygniêæ nadzorczych i wskazañ Wojewody.
REFERAT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY i KADR
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 56 116, e-mail: kadry@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- prowadzenie i koordynacja spraw zwi¹zanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska
urzêdnicze,
- prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kowary.
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I OCHRONY ŒRODOWISKA
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 5-6
tel. 75 64 39 225, e-mail: gospodarka@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- egzekwowanie utrzymania czystoœci i porz¹dku w mieœcie,
- ustalenia i kontrola zasad, sposobu, czêstotliwoœci usuwania odpadów i innych
zanieczyszczeñ z ulic, dróg i placów,
- wydawania zezwoleñ na wycinkê drzew,
- zapewnienie w³aœciwego utrzymania cmentarzy komunalnych i zarz¹dzanie nimi,
- organizowanie i nadzór nad dzia³alnoœci¹ targowisk,
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Urz¹d Miejski w Kowarach
Sprawy poszczególnych biur i referatów
- zapewnienie w³aœciwego utrzymania toalet publicznych,
- konserwacja nawierzchni ulic, znaków drogowych, kanalizacji deszczowej, urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa ruchu, oœwietlenia ulicznego,
- zapewnienie w³aœciwego utrzymania dróg, ulic, placów i drogowych obiektów in¿ynierskich
oraz oœwietlenia ulic i placów publicznych i ich odwodnienia,
- wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleñ na posiadanie psów ras agresywnych
- nadzór nad obiektami sportowymi i placami zabaw oraz dokonywanie ich przegl¹dów
technicznych.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŒCIAMI, GEODEZJI, ROLNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 2
tel. 75 64 39 228, e-mail: geodezja@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- dzier¿awa i u¿yczanie nieruchomoœci,
- oddawanie nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d,
- sprawy rolnictwa i leœnictwa,
- sprzeda¿ lokali komunalnych na rzecz najemców,
- sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych i niezabudowanych,
- nadawanie nazw ulic i numerów porz¹dkowych nieruchomoœci,
- wydawanie zaœwiadczeñ, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
- udzielanie informacji na temat zapisów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
- przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
REFERAT DOCHODÓW
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 15
tel. 75 64 39 224
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
e-mail: podatki@kowary.pl
- podatek od nieruchomoœci,
- podatek od œrodków transportowych,
- op³aty lokalne,
- podatek rolny i leœny,
- op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

- pobieranie op³at z tytu³u nale¿noœci cywilno-prawnych
(umowy dzier¿awy, najmu, u¿yczenia),
- op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci,
- sp³ata zakupionych na raty nieruchomoœci lokalowych,
- realizacja wyroków s¹dowych w zakresie wymierzonych
grzywien i innych kar.
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Urz¹d Miejski w Kowarach
Sprawy poszczególnych biur i referatów
REFERAT KSIÊGOWOŒCI
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 17
tel. 75 64 39 223, e-mail: ksiegowosc@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- prowadzenie ksiêgowoœci bud¿etu miasta oraz sporz¹dzanie jednostkowych sprawozdañ w tym
zakresie,
- sporz¹dzanie jednostkowych sprawozdañ bud¿etowych miesiêcznych, kwartalnych
oraz rocznych Urzêdu Miejskiego.
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, II piêtro, pokój nr 25a
tel. 75 64 56 115, e-mail: rl@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- wspó³praca z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, zwi¹zkami gmin i stowarzyszeniami
w zakresie pozyskiwania funduszy zewnêtrznych,
- pozyskiwanie informacji o mo¿liwych do uzyskania œrodkach finansowych z funduszy unijnych
i krajowych,
- inicjowanie udzia³u Gminy Miejskiej Kowary w otwartych konkursach i programach w celu
ubiegania siê o dotacje z funduszy zewnêtrznych.
Jeœli chc¹ Pañstwo zapytaæ, w jaki sposób uzyskaæ wsparcie na realizacjê swojego projektu ze
œrodków UE informujemy, ¿e najbli¿szy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajduje
siê w Jeleniej Górze.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32/32a
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30.
Telefony do konsultantów: 75 764 94 66, 75 752 49 42, e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
www.rpo.dolnyslask.pl
REFERAT PROMOCJI
Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, II piêtro, pokój nr 25
tel. 75 64 39 231, e-mail: rp@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê referat:
- realizacja zadañ z zakresu promocji lokalnej i ponadlokalnej,
- wspieranie rozwoju turystyki i promocji walorów turystycznych miasta,
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Sprawy poszczególnych biur i referatów
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- organizacja i wspó³organizacja lokalnych imprez turystycznych, sportowych i promocyjnych,
- przyjmowanie zawiadomieñ o imprezach artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, itp.,
- wydawanie zezwoleñ na organizacje imprez masowych,
- przygotowywanie materia³ów promocyjnych i ulotek turystycznych.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, przyziemie ratusza,
tel. 75 718 24 89
e-mail: turystyka@kowary.pl
Wybrane sprawy, którymi zajmuje siê IT:
- prowadzenie ewidencji obiektów œwiadcz¹cych us³ugi
turystyczne, rekreacyjne, noclegowe i gastronomiczne,
- udzielanie informacji turystycznej.

Zwiedzanie z przewodnikiem:
kowarskiego ratusza, Sal Tradycji,
koœcio³a pw. Im. NMP
w dni robocze od pn. do czw.
o godz. 14:00.
Zbiórka
w Informacji Turystycznej
w Kowarach.

A

URZ¥D MIEJSKI W KOWARACH
ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
tel.: 75 64 39 222, fax.: 75 76 13 173
tel. (awaryjny): 75 71 82 416
email: bok@kowary.pl
Godziny pracy Urzêdu Miejskiego:
poniedzia³ek 8:00 - 16:00
wtorek-œroda 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 17:00
pi¹tek 7:30 - 14:00.
Referat Spraw Obywatelskich przyjmuje interesantów:
poniedzia³ek od 8.00 do 15.30
wtorek - œroda od 7.30 do 15.00
czwartek od 7.30 do 16.30
pi¹tek od 7.30 do 13.30.
Urz¹d Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:
poniedzia³ek od 8.00 do 14.00
wtorek - œroda od 7.30 do 13.00
czwartek od 7.30 do 17.00
pi¹tek od 7.30 do 13.00.
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Jednostki organizacyjne gminy
Dane teleadresowe:
MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 75 718 21 13, fax: 75 761 02 05
sekretariat@mopskowary.pl
www.mopskowary.pl

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
Kowary, ul. Sienkiewicza 9
tel. 75 718 25 34
przedszkole1kowary@gmail.com
www.przedszkole1kowary.szkolnastrona.pl

ZARZ¥D EKSPLOATACJI ZASOBÓW
KOMUNALNYCH
Kowary, ul. Dworcowa 11
tel. 75 718 23 08, fax. 75 761 48 05
sekretariat@zezk.pl
www.zezk.pl

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY
ul. Szkolna 2
tel. 75 718 25 77
kowary.mok@gmail.com
www.mok.kowary.pl

MIEJSKA S£U¯BA RATOWNICZA
Kowary, ul. Zamkowa 2a
Dy¿urka tel. 75 76 16 998
Komendant tel. 695 118 998
Inspektor OC i Zarz¹dzania Kryzysowego
tel. 502 909 631
Sprawy gospodarcze tel. 502 909 467
strazkowary@op.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Kowary, ul. Szkolna 2
tel. 75 718 25 71
ul. Górna 2 (filia biblioteki)
tel. 75 718 20 31
mbpkowary@gmail.com
www.mbpkowary.pl

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1
Kowary, ul. Staszica 16
tel./fax. 75 718 23 91, tel. 75 718 30 97
jedyneczkakowary@poczta.onet.pl
www.sp1.kowary.pl

SPÓ£KI Z UDZIA£EM
GMINY MIEJSKIEJ KOWARY
Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Oddzia³ w Kowarach
Kowary, ul. Jeleniogórska 39
tel. 75 718 27 71
e-mail: kowary@kswik.eu
www.kswik.eu

SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
IM. JÓZEFA GIELNIAKA
Kowary, ul. 1 Maja 72
tel./fax. 75 718 21 42
sp3kowary@gazeta.pl
www.sp3-kowary.pl
ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
Kowary, ul. Szkolna 1
tel. 75 718 21 11
sekretariat@zso-kowary.pl
www.zso-kowary.pl

EKO Kowary Sp. z o.o.
Kowary, ul. G³ówna 1
tel. 75 718 23 96
e-mail: eko.kowary@gmail.com
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Bezpieczeñstwo
Komisariat Policji w Kowarach:
W ka¿dym polskim komisariacie pracuj¹
dzielnicowi, czyli policjanci których rol¹
jest utrzymywanie bezpoœredniego kontaktu ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Dzielnicowi to policjanci, do których mo¿na
zwróciæ siê o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazaæ informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa. Miasto Kowary
podzielone zosta³o na dwie dzielnice:
Dzielnica Kowar nr 1 (ulice):
1 Maja, Bielarska, Boczna, Dworcowa, Bema,
G³ówna, Górnicza, Sienkiewicza, Izerska,
Matejki, Jaœminowa, Borusiaka, Kaczawska,
Kalinowa, Karkonoska, Karpacka, Kawaleryjska
(dawna Buczka), Kowalska, Krokusowa,
Kwiatowa, Leœna, Malinowa, Kopernika, Reja,
Nadrzeczna, Nowa, Parkowa, Pl.Franciszkañski,
Pocztowa, Podgórze, Poprzeczna, ROD
„PrzyjaŸñ” (Matejki, Leœna, Kopernika), Ró¿ana,
Rzemieœlnicza, S³oneczna, Szkolna, Tkaczy,
Topolowa, Tulipanowa, Wiejska, Witosa,
Jagielloñczyka.

Dzielnicowy:
m³. asp. El¿bieta WOJCIECHOWSKA
Telefon s³u¿bowy: +48 797 306 641
e-mail: dzielnicowy.kowary1@jeleniagora.wr.policja.gov.pl

Dzielnica Kowar nr 2 (ulice):
Mickiewicza, Aleja Wolnoœci, Prusa, Brzozowa,
Bukowa, Cicha, Norwida, Chopina,
GoŸdzikowa, Górna, Jagielloñska, Gielniaka,
Kamiennogórska, Kasztanowa, Klonowa,
Lipowa, Waryñskiego, £¹kowa, £omnicka,
Ogrodowa, Polna, Prze³êcz Okraj, ROD
„PrzyjaŸñ” (Rejtana), Sanatoryjna, Staszica,
Batorego, Œwiêtej Anny, Koœciuszki, Rejtana,
Urocza, Grabskiego (dawna Pstrowskiego),
Wojska Polskiego, Zamkowa, ródlana.

Dzielnicowy:
st. sier¿. Ma³gorzata PLATA
Telefon s³u¿bowy: +48 797 306 643
e-mail: dzielnicowy.kowary2@jeleniagora.wr.policja.gov.pl
Dzielnicowi odbieraj¹ telefon w godzinach
swojej s³u¿by. O innej porze prosimy dzwoniæ do dy¿urnego – tel. 75 718 23 24.
KOMISARIAT POLICJI W KOWARACH
Kowary, ul. Sienkiewicza 7
tel. 75 718 23 24.
Komisariat Policji w Kowarach obejmuje
dzia³aniem Kowary oraz Gminê Mys³akowice i przejœcie graniczne – Prze³êcz Okraj.

Zachêcamy do u¿ywania aplikacji MOJA KOMENDA dostêpnej na
urz¹dzeniach mobilnych, dziêki której uzyskacie Pañstwo dostêp do
danych kontaktowych jednostek Policji na terenie ca³ego kraju.
Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych
dostêpnych dla interesantów, a tak¿e dane kontaktowe ponad 8 tysiêcy
dzielnicowych z terenu kraju. Aplikacja zosta³a przygotowana z myœl¹
o osobach, które kontaktuj¹ siê z Policj¹ w sytuacjach innych, ni¿ te
bezpoœrednio zagra¿aj¹ce ¿yciu lub zdrowiu. Przypominamy, ¿e w nag³ych przypadkach nale¿y korzystaæ z numerów alarmowych 112 lub 997.
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S³u¿ba zdrowia, apteki, domy pomocy
Dane teleadresowe:
PRZYCHODNIE ZDROWIA

APTEKI

Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki
Zdrowotnej w Kowarach
- Przychodnia Rejonowa
Kowary, ul. Jeleniogórska 14d
Tel.: 75 641 57 67

Apteka Kowarska
Kowary, 1 Maja 2 A, tel.: 75 718 35 00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
"Cito-Med”
Kowary, ul. 1 Maja 2A
tel.: 75 718 22 99

Apteka Przy Fontannie
Kowary, 1 Maja 8, tel. 75 761 53 10

Apteka Nigella
Kowary, Dworcowa 10, tel. 75 718 24 56

Apteka Œnie¿ka
Kowary, 1 Maja 45, tel. 75 761 34 05

SZPITALE
Powiatowe Centrum Zdrowia
Szpital “Bukowiec”
Kowary, ul. Sanatoryjna 15
tel.: 75 64 15 715
e-mail: sekretariat@pcz-kowary.pl
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej - Jednostka Zamiejscowa
Szpital "Wysoka £¹ka"
Kowary, ul. Sanatoryjna 27
Tel.: 75 64 58 812
e-mail: kowary@spzoz.jgora.pl

Kowarska Biedronka
Kowary, ul. 1 Maja 31, tel. 733 950 220

DOZ Apteka ca³odobowa,
Jelenia Góra, ul. Solna 1, tel: 75 764 78 01

DOMY POMOCY SPO£ECZNEJ
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kowarach
Kowary, ul. Waryñskiego 38
tel. 75 718 23 39, fax. 75 7182466

OPIEKA ZDROWOTNA W DNI WOLNE i ŒWIÊTA
Nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedziele i œwiêta
udzielana jest przez WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
w Jeleniej Górze ul. Ogiñskiego 6, tel. 75 75 373 35
oraz
SZPITAL BUKOWIEC, Kowary ul. Sanatoryjna 15, tel. 723 723 300 i 723 724 400
W przypadkach nag³ych: telefon alarmowy 112 lub pogotowie ratunkowe 999
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Pomoc psychologiczna i prawna
Dane teleadresowe:
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
UZALE¯NIONYCH I ICH RODZIN
Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 509 469 259
Punkt udziela bezp³atnej indywidualnej
i grupowej pomocy psychologicznej dla:
- osób uzale¿nionych od alkoholu /
narkotyków i ich rodzin
- ofiar i sprawców przemocy w rodzinie
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 75 718 25 72, fax: 75 718 20 13
e-mail: poradniakowary@wp.pl

PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY
PRAWNEJ W KOWARACH
Budynek Centrum Wczesnej Profilaktyki
Zdrowotnej
Kowary, ul. Staszica 18, lokal nr 7, I piêtro
tel. 730 736 942
Punkt obs³ugiwany przez radców
prawnych wskazanych przez Okrêgow¹
Izbê Radców Prawnych w Wa³brzychu.
Czynny w poniedzia³ek, œrodê, czwartek w
godz. 12:00-16:00 oraz we wtorek w godz.
8:00-12:00 i pi¹tek w godz. 12:00-16:00.

ŒWIETLICA W MIEJSKIM OŒRODKU
KULTURY
Kowary, ul. Szkolna 2
tel. 75 64 39 227
Œwietlica przeznaczona jest dla dzieci z
rodzin wymagaj¹cych wsparcia. Zapewnia
zajêcia opiekuñczo-wychowawcze oraz
profilaktyczne. Czynna od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 15.00-19.00.
WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ
Kowary, ul. 1 Maja 1
(Budynek B Urzêdu Miejskiego)
tel. 609 591 030, e-mail: wtz@kowary.pl
Prowadzony jest przy Oddziale
Terenowym Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem w Jeleniej Górze. Zosta³
utworzony w wyniku realizacji umowy
zawartej pomiêdzy Powiatem
Jeleniogórskim a PFRON. Przeznaczony
jest dla 30 osób niepe³nosprawnych
z terenu powiatu jeleniogórskiego.
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Pomoc spo³eczna
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kowarach– Irena Kawa³ek
tel.: 75-718-21-13 wewn. 32
przyjmowanie interesantów: w ka¿dy wtorek od 13:00 do 15:00
Komórka
organizacyjna/pracownicy

Tel. Kontaktowy /
godziny pracy/przyjmowanie

Realizowane zadania /
Formy œwiadczeñ

Œwiadczenia pomocy spo³ecznej:
- diagnoza potrzeb œrodowiska
lokalnego, praca socjalna, doradztwo
socjalne, interwencja socjalna,
- prowadzenie postêpowañ w sprawach
œwiadczeñ pieniê¿nych i w naturze
(zasi³ki sta³e, okresowe, celowe),
Rejonowi pracownicy socjalni: tel. 75 718 21 13 wewn. 33 - realizacja Programu „Do¿ywianie”
Przyjmowanie interesantów: - prowadzenie postêpowañ dot.
- Barbara Myk
kierowania i umieszczenia w Domach
7:15–11:00
- Wanda D¹browska
Pomocy Spo³ecznej,
oraz 14:00–15:15
- Jolanta Stachyra
- kwalifikowanie do pomocy
praca w terenie:
- Karolina D¹browska
¿ywnoœciowej FEAD,
11:00–14:00
- Tomasz Przybyszewski
Przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie:
- Damian Bany
- prowadzenie procedury Niebieska
Karta, organizowanie pomocy
tel. 75 718 21 13 wewn. 34
Asystenci rodziny:
i wsparcia ofiarom i sprawcom
praca biurowa w MOPS:
- Patrycja Paspalis
przemocy w rodzinie
Wsparcie rodziny i piecza zastêpcza,
8:00–10:00
- Paula Pater
praca w miejscu zam. rodzin wsparcie kobiet w ci¹¿y i rodzin
„Za ¿yciem”:
objêtych asystentur¹
- asystentura w rodzinach
(zadaniowy czas pracy)
prze¿ywaj¹cych trudnoœci w wype³nianiu
funkcji opiekuñczo-wychowawczej oraz
z których dzieci zosta³y umieszczone
w pieczy zastêpczej, koordynowanie
wsparcia dla kobiet w ci¹¿y i rodzin
w ramach ustawy „Za ¿yciem”.

Dzia³ Pomocy Œrodowiskowej tel. 75 718 21 13 wewn. 36
- referent ds. œwiadczeñ
czas pracy: 7:15–15:15
pomocy spo³ecznej
- koordynator - Katarzyna
Jamrozik

Dzia³ Us³ug Opiekuñczych
- Kierownik Dzia³u - Maria
Wiœniewska

Opiekunki œrodowiskowe:
- Gra¿yna Cukierda,
- Bo¿ena Go³êbska,
- Joanna Paspalis,
- Violetta Kopytkiewicz,

Tel. 75 718 21 13, wewn. 38 Œwiadczenia pomocy spo³ecznej:
przyjmowanie interesantów: - œwiadczenie podstawowych us³ug
7:15–12:00 oraz 14:00–15:15 opiekuñczych dla osób starszych i
niepe³nosprawnych, w tym: realizacja
praca w terenie: 12:00–14:00

Œwiadczenie podstawowych
us³ug opiekuñczych
realizowane w miejscu
zamieszkania podopiecznych
w godz. 8:00-16:00
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programu „Opieka 75+” (realizatorzy:
opiekunki œrodowiskowe)
- œwiadczenie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (Realizatorzy: specjaliœciterapeuci na zlecenie MOPS), zakres,
wymiar i czas œwiadczonych us³ug zgodnie z zaleceniem lekarzy specjalistów

Pomoc spo³eczna
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
- Ma³gorzata Bednarz,
- Marlena Kowalska,
- Beata Kapa³a,
- Mirela Grunin.
Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych
- kierownik Dzia³u
- Ewa Hamziuk
Pracownicy:
- Teresa Szczepañska pracownik socjalny ds.
œwiadczeñ rodzinnych
- Agnieszka Brzozowska inspektor ds. funduszu
alimentacyjnego

Œwiadczenia rodzinne:
- zasi³ki rodzinne z dodatkami,
jednorazowa zapomoga z tytu³u
urodzenia dziecka (becikowe), zasi³ek
pielêgnacyjny, œwiadczenie
tel. 75 718 21 13 wewn. 35
pielêgnacyjne, specjalny zasi³ek
przyjmowanie interesantów: opiekuñczy, zasi³ek dla opiekuna,
pon.-czwartek 7:15–15 15,
œwiadczenie rodzicielskie,
pi¹tek – praca biurowa
- jednorazowe œwiadczenie pieniê¿ne Program „Za ¿yciem”,
- œwiadczenie wychowawcze (500+)
- jednorazowe œwiadczenie „Dobry
Start” (300+)

tel. 75 718 21 13 wewn. 34
czas pracy: 7:15–15:15

Fundusz alimentacyjny:
- realizacja œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego
- prowadzenie postêpowañ wobec
d³u¿ników alimentacyjnych

Samodzielne stanowisko ds.
dodatków mieszkaniowych
I energetycznych
- inspektor ds. dodatków
mieszkaniowych i
energetycznych – Teresa
Janicka

tel. 75 718 21 13 wewn. 39
czas pracy: pon.-czwartek
7:15 – 15:15,
pi¹tek – praca biurowa i w
ternie

Dodatki mieszkaniowe i dodatki
energetyczne
- prowadzenie postêpowañ dot.
ww. Œwiadczeñ
- wspó³praca z administratorami lokali
mieszkalnych

Dzia³ Finansowo
Administracyjny
G³ówny Ksiêgowy – Emilia
Wolak
Pracownicy - Urszula Luœnia
(ksiêgowy – kasjer)
- Aneta Jurga (ksiêgowy)

Czas pracy: 7:15 – 15:15
tel. 75-718-21-13 wewn. 37

Obs³uga finansowo-administracyjna
MOPS

Samodzielne stanowisko ds.
obs³ugi Sekretariatu
- sekretarka – Monika Kornak

Czas pracy: 7:15–15:15
tel. 75 718 21 13 wewn. 31

Kasa czynna od 12:00–15:00
w dniach wyp³at
okreœlonych w decyzjach
o przyznaniu œwiadczeñ
Prowadzenie Sekretariatu MOPS,
obs³uga centrali telefonicznej,
koordynowanie realizacji prac
spo³ecznie u¿ytecznych

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kowarach,
ul. Zamkowa 5, tel. 75 718 21 13, fax: 75 761 02 05, sekretariat@mopskowary.pl, www.mopskowary.pl
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Mieszkalnictwo
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach jest jednostk¹ organizacyjn¹
Gminy Kowary, która w jej imieniu od listopada 1991 roku realizuje obowi¹zki w zakresie
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej, dla osób i gospodarstw
domowych o niskich dochodach, zapewnia
lokale socjalne, zamienne, zarz¹dza wspólnotami mieszkaniowymi. W zarz¹dzanym zasobie wykonuje prace konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne. Ponadto, posiada w zarz¹dzie lokale u¿ytkowe, gara¿e, pomieszczenia
gospodarcze.
PRZYDZIA£ MIESZKAÑ
Gmina nie ma obowi¹zków w zakresie
przydzielania mieszkañ wobec wszystkich mieszkañców. Osoby o najni¿szych dochodach czêsto
nie mog¹ sobie pozwoliæ na wynajêcie mieszkania na wolnym rynku, nie wspominaj¹c ju¿
nawet o mo¿liwoœci jego zakupu. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest ubieganie siê w gminie o mieszkanie
komunalne. Iloœæ osób zainteresowanych uzyskaniem takiego mieszkania jest znacznie wiêksza
od iloœci wolnych lokali, zatem wprowadzone
zosta³y zasady przydzia³u i kryteria (g³ównie
dochodowe) ustalaj¹ce, kto w pierwszej kolejnoœci mo¿e otrzymaæ przydzia³ takiego lokalu.
Osoby w dobrej sytuacji materialnej mog¹
ubiegaæ siê o lokale do remontu w zakresie
w³asnym. Wnioski o przydzia³ opiniowane s¹
przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹.
Warto wspomnieæ, ¿e gmina ma ustawowy
obowi¹zek przydzia³u lokali socjalnych dla osób
z wyrokami eksmisji. Brak wskazania w tym
przypadku lokalu, mo¿e skutkowaæ obci¹¿eniem gminy koniecznoœci¹ wyp³aty odszkodo-

wañ. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w niektórych miastach s¹ to straty liczone w milionach. Dziêki
sprawnemu przydzia³owi lokali socjalnych prowadzonemu przez ZEZK, jesteœmy jedn¹ z nielicznych Gmin w regionie, gdzie od wielu lat nie
wyp³acono ¿adnego odszkodowania.
REWITALIZACJA
– remonty kamienic, wymiana pokrycia
dachów, odnowienie elewacji
Mamy szczêœcie mieszkaæ w jednym
z najpiêkniejszych zak¹tków naszego kraju. Architektura przedwojennych budynków potrafi
zachwyciæ, jednak bez gruntownych remontów
ich wygl¹d i stan techniczny bêdzie siê stale
pogarsza³, co przek³adaæ siê bêdzie na
zmniejszenie komfortu ¿ycia ich mieszkañców
i atrakcyjnoœæ turystyczn¹.
W zwi¹zku z tym z du¿¹ przyjemnoœci¹ informujemy, i¿ w projekcie Rewitalizacji Starówki z udzia³em œrodków finansowych na
remonty z Unii Europejskiej, zakwalifikowane
zosta³y te¿ budynki zarz¹dzane przez ZEZK. Na
chwilê obecn¹ wygl¹da to nastêpuj¹co:
- zakoñczono rewitalizacjê budynku komunalnego - 1 Maja 33,
- zakoñczono rewitalizacjê 2 budynków nale¿¹cych do wspólnot mieszkaniowych: 1 Maja 3
i 1 Maja 52
- trwa rewitalizacja 4 budynków nale¿¹cych do
wspólnot: 1 Maja 16, 1 Maja 22, 1 Maja 24,
1 Maja 30,
- przygotowywana jest rewitalizacja budynku
nale¿¹cego do wspólnoty mieszkaniowej: 1 Maja 55.
Zarz¹d Eksploatacji
Zasobów Komunalnych w Kowarach
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Edukacja
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
CO S£YCHAÆ W LEMIE
Zespó³ Szkó³ uczestniczy w projekcie
podniesienia jakoœci edukacji kowarskich
szkó³ i realizuje zajêcia dla uczniów liceum
ze wszystkich przedmiotów. Dodatkowo
uczniowie bior¹ udzia³ w zajêciach popularnonaukowych na Uniwersytecie Wroc³awskim, Uniwersytecie Medycznym,
Przyrodniczym we Wroc³awiu. W ramach
projektu m³odzie¿ uczestniczy w warsztatach jêzykowych w DreŸnie. Planowany jest
równie¿ wyjazd do Berlina na podobne
warsztaty oraz 3 – dniowa wycieczka na
warsztaty z ekonomii do Warszawy. Dziêki
uczestnictwu w projekcie szko³a otrzyma³a
nowoczesn¹ pracowniê informatyczn¹, fotograficzn¹, wyposa¿enie gabinetu biologicznego, chemicznego, geograficznego z
czujnikiem pomiaru czystoœci powietrza.
Rozwija siê szkolny teatr, który zaplanowa³
premierê spektaklu. W zajêciach organizowanych w ramach projektu edukacyjnego
uczestnicz¹ niemal wszyscy uczniowie
Liceum.

28 listopada Club Interact dzia³aj¹cy
przy Zespole Szkó³ wspó³organizowa³ „Andrzejki integracyjne” dla osób niepe³nosprawnych. Jego celem by³a integracja

uczniów z ZSO oraz OHP w Mys³akowicach
– przez wspólne przygotowania, a tak¿e
integracja osób niepe³nosprawnych podczas zabawy andrzejkowej, ³¹cznie wziê³o
udzia³ niemal 60 osób.

W bie¿¹cym roku szkolnym w klasie
pierwszej szko³y bran¿owej otwarto nowe
kierunki kszta³cenia miêdzy innymi w zawodach: piekarz, fryzjer, mechanik samochodowy, cukiernik, sprzedawca oraz kucharz. Umo¿liwi³o to przyjêcie do szko³y
dziewcz¹t. D¹¿ymy do otwarcia szko³y
bran¿owej drugiego stopnia, aby stworzyæ
m³odzie¿y mo¿liwoœæ dalszej edukacji.
Jak co rok szko³a im. S. Lema uczci³a
Patrona Festiwalem Nauki. Goœciliœmy
uczniów szkó³ podstawowych. Organizowaliœmy Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP oraz dwukrotnie
promowaliœmy czytelnictwo w przestrzeni
miejskiej – czytaliœmy utwory Zbigniewa
Herberta oraz „Opowieœæ wigilijn¹”
Charlesa Dickensa. Miar¹ naszych sukcesów jest po raz kolejny nagrodzenie
uczennicy klasy drugiej LO stypendium
Prezesa Rady Ministrów.
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Dyrekcja ZSO w Kowarach

Edukacja
Co s³ychaæ w Szkole Podstawowej nr 1?
EUROPEJSKA JEDYNKA
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
w Kowarach bior¹ aktywny udzia³ w projekcie pod nazw¹ Podniesienie jakoœci
edukacji w kowarskich szko³ach, który realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego i wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na lata
2014-2020. Projekt realizowany jest przez
Gminê Kowary w partnerstwie z Fundacj¹
Edukacji Przedszkolnej, w okresie od:
17.09.2018 r. do 31.12.2019 r.
W ramach dzia³añ projektowych nasi
uczniowie uczestnicz¹ w wielu nieodp³atnych zajêciach rozwijaj¹cych uzdolnienia
i talenty pod nazw¹ Akademia umiejêtnoœci, otrzymuj¹ dodatkow¹ pomoc w
nauce, pracuj¹ w laboratoriach wiedzy z
zakresu chemii i fizyki, ucz¹ siê jêzyków
obcych, realizuj¹ projekty edukacyjne,
organizuj¹ warsztaty przedsiêbiorczoœci,
a wszystko to z zastosowaniem nowoczesnych rozwi¹zañ technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. £¹cznie w ci¹gu jednego
tygodnia uczniowie mog¹ skorzystaæ z dodatkowych 44 godzin projektowych, realizowanych po zajêciach wynikaj¹cych z
planu lekcji.
W ramach projektu przewidziane s¹
kilkudniowe wyjazdy eksploracyjno – badawcze do Warszawy i Torunia, jednodniowe wyjazdy na zajêcia Uniwersytetu Dzieciêcego, wizyty w zak³adach pracy zarówno
w naszych mieœcie, jak i poza Kowarami.
Szko³a otrzyma³a tak¿e pe³ne wyposa-

¿enie pracowni komputerowej, tj. 26 nowoczesnych laptopów z oprogramowaniem, tablicê interaktywn¹, projektor, urz¹dzenie wielofunkcyjne do kopiowania.
Kolejnym bardzo po¿¹danym nabytkiem,
który sfinansowany zosta³ ze œrodków
przeznaczonych na realizacjê projektu, jest
profesjonalna pracownia fizyko – chemiczna. Koszt obu pracowni to ok. 200 tys.
z³otych.

Organizacja dodatkowych zajêæ dla
uczniów to szansa na ich wielostronny
rozwój, który s³u¿y tak¿e dzia³aniom szkolnym podejmowanym od wielu lat.
Spo³ecznoœæ naszej szko³y jest organizatorem Uniwersytetu Dzieciêcego, Orlik
Olimpiady, Kowarskiej Olimpiady Lekkoatletycznej, wspó³organizatorem ogólnomiejskich festynów „Dzieñ Matki i Dziecka”, „Najazdu Miko³ajów na Kowary”. Od
15 lat organizujemy miêdzynarodowe
wymiany uczniów z zaprzyjaŸnionymi szko³ami z Niemiec i Czech. Bierzemy udzia³
w akcjach charytatywnych takich jak „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”.
Nasi uczniowie aktywnie uczestnicz¹ w
¿yciu miasta, bior¹c udzia³ w licznych
imprezach i uroczystoœciach, wspó³pracuj¹
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z instytucjami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ
statutow¹ szko³y. Staramy siê, aby byli oni
jak najlepiej przygotowani do odnoszenia
sukcesów na kolejnych poziomach edukacji, oraz mieli szansê wszechstronnego
rozwoju zgodnie ze swoimi zainteresowa-

niami i mo¿liwoœciami, a dodatkowe zajêcia sprzyjaj¹ lepszemu przygotowaniu m³odych kowarzan do ¿ycia w nowoczesnym
i otwartym spo³eczeñstwie.
Dyrektor SP nr 1
Ma³gorzata Krysiak

Edukacja
Co s³ychaæ w Szkole Podstawowej nr 3?
JUBILEUSZOWA TRÓJKA
Szko³a Podstawowa nr 3 w Kowarach
obchodzi w tym roku podwójny jubileusz.
Mija 60 lat od powstania szko³y oraz 30 lat
od nadania jej imienia kowarskiego artysty Józefa Gielniaka.
Uczniowie szko³y od wrzeœnia anga¿uj¹
siê tak¿e w ró¿ne wydarzenia zwi¹zane
z obchodami 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci tj. konkursy recytatorskie, plastyczne itp. Fina³em tych obchodów by³o
przygotowanie na dzieñ 11 listopada,
wspólnie z Kowarsk¹ Orkiestr¹ Rozrywkow¹, uroczystego s³owno-muzycznego
przedstawienia pt. „Koncert dla Niepodleg³ej”.

Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu naszej
szkolnej spo³ecznoœci by³o otwarcie d³ugo
wyczekiwanego wielofunkcyjnego boiska
szkolnego. W s¹siedztwie boiska, dziêki
wsparciu Nadleœnictwa „Œnie¿ka” i staraniom Stowarzyszenia „Przyjazna Trójka”,
powsta³a tzw. „klasa pod chmurk¹” z hotelem dla ptaków i stacj¹ pogody.
Szko³a Podstawowa wraz z w/w stowarzyszeniem bierze równie¿ czynny udzia³
w ¿yciu miasta, organizuj¹c wydarzenia
cyklicznie tj. „Jesienny Festyn Trójki” czy
„Rodzinne Podchody”, które z roku na rok
przyci¹gaj¹ coraz wiêcej zainteresowanych.
Nasi uczniowie chêtnie uczestnicz¹
tak¿e w licznych wydarzeniach organizowanych przez miasto
Kowary wspólnie z czeskim partnerem z Vrchlabi. Przyk³adem dobrej
polsko-czeskiej wspó³pracy jest realizacja projektu pn. „Sztuka J. Gielniaka przekracza granice” oraz kolejne
„Wspólne Kolêdowanie” we Vrchlabi.
SP3
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Edukacja
Co s³ychaæ w Przedszkolu Publicznym nr 1?
Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach powsta³o w 1950 r. Placówka zlokalizowana jest w pobli¿u
centrum naszego miasta Kowary.
Wolnostoj¹cy budynek posiada 845
m2 powierzchni u¿ytkowej. Du¿y ogród pozwala na organizowanie wielu ró¿norodnych zabaw i æwiczeñ
sprawnoœciowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Dziêki w³asnej kuchni
przedszkole zapewnia zbilansowane, bogate w warzywa i owoce, zdrowe, zró¿nicowane posi³ki. Nasi podopieczni korzystaj¹ z us³ug przedszkola w godzinach od
6:00 do 17:00, jednak¿e mog¹ ulec zmianie
ze wzglêdu na potrzeby rodziców.
Nasi nauczyciele posiadaj¹ odpowiednie kwalifikacje, dziêki licznym szkoleniom
kadra pedagogiczna przygotowana jest na
nowe wyzwania, otwarta na wszelkie nowoœci, kszta³tuj¹ca u dzieci kreatywnoœæ,
twórcze myœlenie, komunikatywnoœæ i otwartoœæ na nowe doœwiadczenia. Oferta
edukacyjna przedszkola jest stale modyfikowana zgodnie z aktualnymi potrzebami
rodziców dzieci, jednak¿e naturalne i bogate œrodowisko przyrodnicze, w jakim funkcjonuje placówka, s³u¿y jako najcenniejszy
sta³y element edukacyjny. Dzieci obserwuj¹
i badaj¹ przyrodê, odkrywaj¹ m¹droœæ jej
praw oraz ucz¹ siê racjonalnie korzystaæ
z jej zasobów. Wspó³pracujemy z instytucjami tj. Zwi¹zek Gmin Karkonoskich,
Nadleœnictwo Œnie¿ka, Karkonoski Park Narodowy. Organizujemy zajêcia poruszaj¹ce
problematykê ekologiczn¹ dostosowan¹ do
wieku dzieci. W przedszkolu regularnie organizowane s¹ teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludŸmi, wspó³dzia³amy z

Miejskim Oœrodkiem Kultury, szko³ami, zaprzyjaŸnionymi przedszkolami i instytucjami naszego miasta. Nasze dzieci bior¹ udzia³
w ró¿nych konkursach i przegl¹dach w których zdobywaj¹ czo³owe miejsca, organizujemy ró¿norodne uroczystoœci grupowe,
czy przedszkolne. Promujemy m³ode talenty, m.in. poprzez wystawy prac w Miejskim
Ratuszu, prezentacje w Domu Kultury, podczas organizowanych festynów.
Placówka preferuje edukacjê przez doœwiadczenie, st¹d jest organizatorem licznych wycieczek kszta³c¹cych, edukacyjnych, krajoznawczych, podczas których
dzieci poznaj¹ bli¿sze i dalsze œrodowisko,
tradycje, zabytki kultury, historie, czy legendy swojego miasta i okolic.
Dzieci w przedszkolu ucz¹ siê poprzez
zabawê jêzyka angielskiego, s¹ uczestnikami zajêæ umuzykalniaj¹cych przy akompaniamencie pianina, w które s¹ wyposa¿one poszczególne sale. W zwi¹zku z chêci¹
uczestnictwa dzieci w lekcji religii placówka
zatrudnia katechetê.
W ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka placówka stosuje dzia³ania
profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne maj¹ce na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikacjê ma³ego dziecka.
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Edukacja
Co s³ychaæ w Przedszkolu Publicznym nr 1?
Warunkiem uczestnictwa w zajêciach jest
posiadanie opinii / orzeczenia o potrzebie
wczesnego wspomaga rozwoju dziecka
wydanej przez Poradniê Psychologiczno –
Pedagogiczn¹. Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju obecnie tworz¹ wykwalifikowane osoby specjalizuj¹ce siê w pracy
z ma³ymi dzieæmi: terapeuta pedagogiczny,
psycholog, logopeda. Dodatkowo zatrudniamy logopedê na potrzeby rozwijaj¹ce
aparat mowy.
Przedszkole nie zamyka siê na nowe
doœwiadczenia, jeœli tylko maj¹ one s³u¿yæ
naszym podopiecznym. Jednym z takich
wyzwañ zakoñczonych sukcesem by³ Unijny Projekt „Idziemy do Przedszkola” funkcjonuj¹cy u nas w roku szkolnym 2017.
Dziêki projektowi przedszkole mog³o przyj¹æ dodatkowo 25 dzieci z Kowar, które po
zakoñczeniu projektu z sukcesem kontynuuj¹ edukacjê w naszym przedszkolu. Z roku
na rok przedszkole coraz bardziej rozwija
siê, zmienia swój wygl¹d i wzbogaca
o nowoczesne urz¹dzenia technologiczne,
aby wszechstronnie oddzia³ywaæ na rozwój
dziecka przygotowuj¹c je do wymogów
obecnej rzeczywistoœci. Posiadamy nowoczesny sprzêt – tablicê multimedialn¹ zakupion¹ ze œrodków unijnych.
Dziêki wspó³pracy z Rad¹ Rodziców
przedszkole w bie¿¹cym roku zosta³o wyposa¿ane w pod³ogê interaktywn¹ Fun
Floor, która posiada nieograniczone mo¿liwoœci, anga¿uje do zabawy nawet najbardziej nieœmia³e dzieci. Ten doskona³y
sposób na zaanga¿owanie dzieci w naukê
poprzez zabawê zosta³ zrealizowany dziêki
funduszom Rady Rodziców, wspólnej organizacji Festynu Rodzinnego.

Przedszkole realizuje liczne projekty,
zapewnia wysok¹ jakoœæ edukacji, prowadzi innowacje min. w zakresie prawid³owej postawy cia³a, nauki programowania
(Robot Photon). Przyjmujemy studentów
na praktyki pedagogiczne, jesteœmy uczestnikami wspólnych zajêæ ze studentami w
Karkonoskiej Pañstwowej Szkole Wy¿szej
w Jeleniej Górze. Przedszkole jest sukcesywnie remontowane, w znacznym stopniu nabra³o nowego blasku, sprzyjaj¹c pobytowi naszym najm³odszym. Naszym celem jest wspólnie z rodzicami tworzenie
bezpiecznego i przyjaznego przedszkola,
a realizujemy ten cel poprzez wspania³¹
wspó³pracê z Rad¹ Rodziców.
Zachêcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego przedszkola, a tym samym z³o¿enia wniosków
o przyjêcie dziecka do przedszkola na
kolejny rok szkolny w miesi¹cu marcu.
Tym czasem ¿yczymy wszystkim, a szczególnie naszym dzieciom obecnym i przysz³ym wspania³ego Nowego Roku 2019.
Do zobaczenia !
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Dyrektor Przedszkola Publicznego
Renata August
wraz z Przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców
Natali¹ Hapanowicz

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
Kowary, ul. Sienkiewicza 9
tel. 75 718 25 34
przedszkole1kowary@gmail.com
www.przedszkole1kowary.szkolnastrona.pl

Kultura
Miejski Oœrodek Kultury w Kowarach
Zajêcia sta³e prowadzone w MOK:
- Zajêcia z kultur¹ (dla dzieci w wieku szkolnym) – pt. 15.00–16.30
- Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców – czw. 16.00–18.00
- Nauka gry na instrumentach dêtych – wt.– pt. - zajêcia indywidualne
- Nauka gry na gitarze i perkusji – œr. godz. 16.00–18.00
- Taniec hip – hop – œr. 14.45–18.45 i pt. 15.00–17.00
- Grupa tañca dla dzieci m³odszych GROSZKI – pn., wt. godz. 16.00–18.00
- Zajêcia teatralne dla m³odzie¿y i doros³ych – czw. godz. 17.00
Otwarte grupy muzyczne i senioralne:
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa – wt., pt. godz. 17.00
- Zespó³ ludowy Kowarskie Wrzosy – wt. godz. 16.30
- Klub seniora – czw. godz. 10.00 – 12.00
Grupy gier zespo³owych:
- Klub szachowy: wt., pt. godz. 16.00 – 20.00
- Klub bryd¿owy: pn., œr., pt. godz. 18.00 – 20.00
- Tenis sto³owy: pn., pt. godz. 18.00 – 20.00

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY
W KOWARACH
ul. Szkolna 2, 58–530 Kowary
tel. 75 718 25 77
mok.kowary.pl
Godziny otwarcia:
wt. – pt. od godz. 8.00 do 20.00,
sob. 9.00 – 13.00 i 15.30 d0 19.30

Ponadto w budynku MOK-u dzia³aj¹:
- Akademia Sztuk Walki Paw³a Kra¿ewskiego – tel. 669 423 496
- Si³ownia – tel. 502 852 411 Szko³a Nauki Jazdy – tel. 603 080 342
- Pracownia Szk³a Alter – Ego – tel. 504 446 943
- Kancelaria Prawna Grzegorz Krygowski – tel. 661 162 812
- M³odzie¿owe Centrum Kariery OHP w Kowarach – tel. 506 583 328
- Miejska Biblioteka Publiczna – tel. 75 718 25 71
- Œwietlica „Przystañ” – tel. 75 64 39 227
Kino za Rogiem w Kowarach:
Seanse repertuarowe grane s¹ w czwartki godz. 18.30 i soboty godz. 16.00
i 18.00. Mo¿na te¿ salê wynaj¹æ na indywidualny seans – koszt wynajêcia
wraz z filmem ju¿ od 100 z³.
Miejski Oœrodek Kultury w Kowarach jest organizatorem wakacyjnych i feryjnych zajêæ dla
dzieci, koncertów, wystaw, spektakli, warsztatów.
Dysponujemy salami do wynajêcia na ró¿nego rodzaju imprezy.
Zapraszamy do wspó³pracy.
e- mail: kowary.mok@gmail.com
tel. 75 718 25 77

Wiêcej informacji na stronie: www.mok.kowary.pl
Fb: www.facebook.com/mokkowary
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Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje:
- lekcje biblioteczne w bibliotece g³ównej i filii w Wojkowie,
- zajêcia biblioteczne w szko³ach i przedszkolach,
- spotkania z autorami ksi¹¿ek i ciekawymi ludŸmi,
- akcje czytelnicze na terenie miasta Kowary,
- zajêcia plastyczne i edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y,
- ferie i wakacje w bibliotece,
- kursy edukacyjne dla doros³ych,
- akcje promuj¹ce czytelnictwo.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary
tel. 75 718 25 71
e-mail: mbpkowary@gmail.com
www.mbpkowary.pl
FB: mbpkowary
Biblioteka czynna:
pon., wt., czw. pt.
w godz. 10.00–18.00

Oferta edukacyjna dla przedszkoli,
szkó³ podstawowych i œrednich:
Staraj¹c siê wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom spo- FILIA Nr 1
³ecznym – zwiêkszania kompetencji udzia³u w kulturze Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz promuj¹c narodowy program rozwoju czytelnictwa ul. Górna 2, 58-530 Kowary
wœród dzieci i m³odzie¿y, zapraszamy zorganizowane tel. 75 718 20 31
grupy dzieci i m³odzie¿y wraz z opiekunami na lekcje
biblioteczne. Chcemy systematycznie poszerzaæ i uroz- Filia Biblioteki czynna:
maicaæ nasz¹ ofertê, dlatego liczymy na Pañstwa udzia³ pon. i pt. w godz. 15.00 – 18.00
i korzystanie z naszych propozycji i tematów (szczegó³y
na stronie www.mbpkowary.pl).
Rodzaj zajêæ prowadzonych w bibliotece jest dostosowany do wieku i zainteresowañ dzieci.
G³ówny cel, jaki nam przyœwieca to zapoznanie m³odego czytelnika z bibliotek¹, uœwiadomienie roli
ksi¹¿ki w ¿yciu cz³owieka oraz wskazanie mo¿liwoœci czerpania wiedzy z ró¿nych Ÿróde³. Chcemy
jednak, aby nasze zajêcia z ksi¹¿k¹ rozwija³y wyobraŸniê, kreatywnoœæ i ciekawoœæ dzieci i m³odzie¿y.
Biblioteka Podró¿nika
Inicjatywê tê, kierujemy do doros³ych odbiorców. Chcemy pañstwa zachêciæ do wspólnych
spotkañ i rozmów oraz ogl¹danie zdjêæ, które bêd¹ ilustracj¹ do snutych opowieœci. W ramach
Biblioteki Podró¿nika odbywaj¹ siê spotkania z przewodnikami, pasjonatami podró¿y – zarówno
tymi znanymi, jak i mieszkañcami naszego regionu. Wytrawni globtroterzy dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i
doœwiadczeniem, opowiadaj¹ o rzeczach, o których nie dowiemy siê z przewodników. Mamy
nadziejê, ¿e nasza inicjatywa spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem. Spotkania odbywaj¹ siê w
ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godzinie 17.00 w naszej bibliotece.
UWAGA!
Przetrzymujesz ksi¹¿kê? Oddaj j¹ w grudniu i skorzystaj z amnestii. Nie zap³acisz ¿adnej kary.
Drogi Czytelniku do koñca grudnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Kowarach i jej filii w Wojkowie
mo¿na zwróciæ przetrzymane ksi¹¿ki bez konsekwencji.
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HERSZT ZBÓJÓW
Z KOWARSKIEJ LEGENDY
PóŸn¹ jesieni¹ 2018 roku przed frontem
kowarskiego ratusza stanê³a (a w zasadzie
zosta³a posadzona na niewielkim metalowym
tronie) tajemnicza postaæ. Pewnie wielu z Pañstwa zastanawia siê kogo ona w³aœciwie przedstawia? Ju¿ œpieszymy z odpowiedzi¹. Znacie
legendê o herbie Kowar? Pamiêtacie opowieœæ
o dzielnym kowalu, koniu i bandzie rozbójników pl¹druj¹cych w zamierzch³ych czasach
tutejsze ziemie? Przypomnimy, ¿e banda rabusiów wzbudza³a tak wielki strach, ¿e mieszkañcy Kowar bez mrugniêcia oka oddawali im
wszystko co tylko posiadali. Nikt (poza dzielnym
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kowalem oczywiœcie) nie mia³ odwagi przeciwstawiæ siê tej zwartej kompanii i jej dowódcy.
I to w³aœnie tego dowódcê – herszta zbójów
posadzono na kamieniu. Nasz zbój, mimo okrutnego wizerunku w cytowanej legendzie, nie
jest a¿ taki straszny. Je¿eli mu siê dok³adnie
przyjrzeæ to nawet bywa trochê sympatyczny –
taki bardziej psotnik ni¿ Okrutnik.
Warto zaznaczyæ, ¿e nasza figura to prawdziwe dzie³o zbiorowe. Na pocz¹tek musimy
wymieniæ dwóch doskona³ych artystów. Pomys³,
projekt oraz drewniany prototyp herszta jest
autorstwa naszego niezawodnego Wernera
Pietrzyka - kowarskiego mistrza d³uta. Odlew
i wykoñczenie figury niezwykle starannie
wykona³ wroc³awski artysta Grzegorz £agowski
– twórca sporej czêœci wroc³awskich krasnali.
Kamieñ, na którym siedzi zbój podarowa³ miastu
i ustawi³ na Starówce (za co piêknie dziêkujemy)
pan Pawe³ S³owik, a monta¿em zajê³a siê ekipa
naszego kowarskiego kamieniarza – pana Edwarda Urbañskiego.
AW
BIA£Y KONIK Z SALI RAJCÓW
Ci, którzy przybyli do naszego ratusza na
pierwsze w tej kadencji sesje Rady Miejskiej w
Kowarach z pewnoœci¹ zauwa¿yli nowy interesuj¹cy element wystroju kowarskiej Sali Rajców.
Otó¿ te najbardziej efektowne pomieszczenie
ratusza wzbogaci³o siê o nowy dekoracyjny detal
podarowany miastu (za co jesteœmy niezwykle
wdziêczni) przez naszego miejscowego artystê
Jerzego Jakubowa. Mowa oczywiœcie o bia³ej
rzeŸbie konia z m³otem bêd¹cej artystyczn¹
wariacj¹ na temat naszego herbu. Konik stoj¹cy
na, marmurowym cokole choæ nie du¿y (liczy ok.
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pó³ metra wysokoœci) to jednak dobrze do tego
miejsca pasuje i doskonale komponuje siê z reszt¹ wystroju Sali Rajców.

Panu Jerzemu szczerze dziêkujemy za ten
dar, a tych wszystkich którzy z jakiœ powodów
nie byli jeszcze w kowarskim ratuszu zapraszamy do odwiedzenia Informacji Turystycznej
w Kowarach, gdzie uzyskaj¹ wszelkie informacje
o zasadach zwiedzania tego obiektu.
AW
LEGENDA O HERBIE KOWAR
Gdy Kowary tkwi³y jeszcze w mrokach czasów dawnych i zamierzch³ych nieopodal osady
¿y³ rozbójnik. Ciê¿kie to by³y lata dla ludzi
z „Kowalskiej Góry” gdy¿ Ów niebezpieczny
i bezlitosny ³otr wzbudza³ w nich tak wielki

strach, ¿e bez oporu obrabiali jego pola i oddawali mu wszystko co sobie upatrzy³. Nikt nie
mia³ odwagi przeciwstawiæ siê zwartej kompanii
i jej dowódcy, jednak tak w sercach kupieckich
jak i kmiecich ros³a nienawiœæ i przemo¿na chêæ
by pozbyæ siê drêczyciela. Czujne oczy œledzi³y
uparcie bandytê i jego kamratów czekaj¹c na
okazjê, która mog³aby po³o¿yæ kres zbrodniczemu procederowi.
Pewnego dnia zbójnik przyby³ do Kowar bez
eskorty a jego celem by³a kuŸnia. Kowal, cz³owiek wielkiej si³y i odwagi poczu³, ¿e musi wzi¹æ
na siebie ciê¿ar pozbycia siê ciemiê¿nika, gdy¿
podobna okazja mog³aby sie ju¿ nie powtórzyæ.
Kowalscy pomocnicy ukryli siê na polecenie
swojego mistrza. Kowal oznajmi³ przybyszowi, ¿e
mo¿e podkuæ mu konia, ale tylko wtedy, gdy
bêdzie on trzymany za uzdê, gdy¿ inaczej
zwierzê mog³oby zostaæ nieopatrznie zranione i
staæ siê niebezpieczne. Rozbójnik przysta³ na tê
propozycjê i gdy sta³ odwrócony ty³em do
mistrza kuŸni otrzyma³ potê¿ne uderzenie w
g³owê kowalskim m³otem. £otr pad³ martwy, ale
niebezpieczeñstwo wcale nie zosta³o za¿egnane.
Sp³oszony wierzchowiec zacz¹³ uciekaæ ze
stajni co zmrozi³o serce kowala, gdy¿ gdyby koñ
wróci³ bez jeŸdŸca do siedziby zbójeckiej szajki
mog³oby to spowodowaæ zag³adê wszystkich
mieszkañców naszej osady. Trudna sytuacja nie
sparali¿owa³a jednak mê¿czyzny. W ostatniej
chwili rzuci³ on swym wielkim kowalskim m³otem w galopuj¹ce zwierzê, zabijaj¹c je na miejscu. Czyn ten przyniós³ spokój mieszkañcom Kowar i uchroni³ ich od niew¹tpliwej zemsty zbójeckiej braci. Dla uczczenia tego wydarzenia uciekaj¹cy koñ z m³otem zawiœniêtym nad jego karkiem sta³ siê herbem Kowar.
Ewa Bednarek
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RATUSZ
Kowary, ul. 1 Maja 1a
tel. 75 64 56 111, turystyka@kowary.pl
Czynny: dni robocze pn. 8:00-16:00, wt.-œr.
7:30-15:30, czw. 7:30-17:00, pt. 7:30-14:00.
Zwiedzanie z przewodnikiem w dni robocze
pn.-czw. o godz. 14:00. Zbiórka w Informacji
Turystycznej w Kowarach.
Wystawa prac malarskich J. Jakubowa pt. „Z
kart historii miasta”, Sala Rajców z freskami
alegorii tradycyjnych kowarskich zawodów.
SALE TRADYCJI W CENTRUM INTEGRACJI
Kowary, ul. 1 Maja 1
tel. 75 64 56 111, turystyka@kowary.pl
Czynne: pn., œr. 11:00-15:00, pt. 11:00-14:00.
Wystawy historyczne: „Kowarskie górnictwo,
tkactwo, kolejnictwo”,„Kowarskie lecznictwo”
DOM TRADYCJI MIASTA
Kowary, ul. Górnicza 1
tel. 661 059 894,
Czynne I-VI i IX-XII: wt., cz., sb. 11:00-15:00
oraz VII-VIII: pn.-nd. 11:00-15:00
Wystawa „Kowary na starej pocztówce”,
„Projekt artystyczny Czarodziejskie Drzwi”,
„K¹cik górniczy” oraz wystawy czasowe.
KOŒCIÓ£ PARAFIALNY PW. IM. NMP
Kowary, Plac Franciszkañski
tel. 75 718 23 50, parafia.kowary@gmail.com
Czynny: pó³ godziny przed ka¿d¹ Msz¹ Œw.
Zwiedzanie koœcio³a z przewodnikiem w dni
robocze od pn. do czw. o godz. 14:00. Zbiórka
w Informacji Turystycznej w Kowarach.
DOM KATA
Kowary, ul. Zamkowa 4
tel. 607 270 797, domkata@o2.pl
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Czynne: (I-V) i (X-XII) pt.-sob. 10:00-17:00
oraz (VI-IX) wt.-nd. 10:00-17:00.
Wystawa narzêdzi i urz¹dzeñ egzekwowania
œredniowiecznego prawa.
MUZEUM SENTYMENTÓW
Kowary, ul. Zamkowa 9
tel. 601 553 876, kierownik@muzeumsentymentow.pl
Zim¹ i wiosn¹ pory otwarcia nale¿y sprawdzaæ
na stronie: www.muzeumsentymentow.pl
Czynne: VI-IX: wt.-nd. 10:00-18:00.
Wystawa „Przedmioty z minionej epoki,
wspomnienia, sentymenty”.
PARK MINIATUR ZABYTKÓW DOLNEGO ŒL¥SKA
Kowary, ul. Zamkowa 9
tel. 75 75 222 42, poczta@park-miniatur.com
Czynne codziennie 9:00-17:00.
Wystawa „Miniatury najpiêkniejszych budowli
polsko-czesko-niemieckiego pogranicza”.
SZTOLNIE KOWARY W KOPALNI LICZYRZEPA
i JELENIA STRUGA MEDICAL SPA
Kowary, ul. Podgórze 55
tel. 75 75 28 458, marketing@jeleniastruga.pl
Sztolnie czynne: (X-III) godz. 9:00-16:00, (IV-VIII)
godz. 9:00-18:00, (IX) godz. 9:00-17:00.
Podziemna trasa: wystawa „800 lat historii
górnictwa kowarskiego”; Inhalatorium Radonowe.
KOPALNIA PODGÓRZE
Kowary, ul. Podgórze
tel. 538 715 100, 780 161 191
kopalniapodgorze@gmail.com
Czynne: (X-V) sob.-nd. godz. 10.30-16:30, (VIIX) godz. 9.30-17.30.
Podziemna trasa turystyczna. Wystawa
„Historia wydobycia uranu w Kowarach”,
„Szk³o uranowe”.
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