
Kowary w 2020 r. 
ROCZNE PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ URZĘDU MIEJSKIEGO, 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ORAZ 

ZAPRZYJAŹNIONYCH INSTYTUCJI W KOWARACH



Budżet 2020 r



Działania inwestycyjne

Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Wiejskiej  w Kowarach – I etap



Przebudowa lokalu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filię Biblioteki Miejskiej wraz 
z pochylnią dla niepełnosprawnych – realizacja w ramach projektu pn. „Odkrywanie 
Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”.

Działania inwestycyjne



Działania inwestycyjne
Przebudowa lokalu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filię Biblioteki Miejskiej wraz 
z pochylnią dla niepełnosprawnych – realizacja w ramach projektu pn. „Odkrywanie 
Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich”.



Działania inwestycyjne

Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej -
etap II przebudowa ul. Słonecznej  odcinek od ul. Bielarskiej do garaży przy ul. Słonecznej.



Działania inwestycyjne

Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej -
etap II przebudowa ul. Słonecznej  odcinek od ul. Bielarskiej do garaży przy ul. Słonecznej.



Działania inwestycyjne

Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej-
etap II przebudowa ul. Słonecznej  odcinek od ul. Bielarskiej do garaży przy ul. Słonecznej.



Działania inwestycyjne

Realizacja mikroprojektu pn. „Okrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i 
czesko-polskiego pogranicza” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 
Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa,  Euroregionu Nysa.



Działania inwestycyjne

Zakończenie prac budowlano - przyłączeniowych przy Kowarskiej Muszli Koncertowej. Zadanie 
realizowanie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eurojedynka oraz Lokalną Grupą Działania 
Partnerstwo Ducha Gór



Działania inwestycyjne

Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki w Kowarach



Działania inwestycyjne

Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki w Kowarach



Działania inwestycyjne

Zakup i montaż lampy solarnej na ulicy Malinowej w Kowarach



Działania inwestycyjne
Zakończenie budowy bieżni. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.:  „Renowacja elewacji budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i 
wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. 
Waryńskiego (115856D) w Kowarach



Działania inwestycyjne

Remont dachu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej



Działania inwestycyjne
Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach



Działania inwestycyjne

Naprawa studzienek, bieżące remonty dróg i naprawa innych uszkodzeń



Działania inwestycyjne

Naprawa studzienek, bieżące remonty dróg i naprawa innych uszkodzeń



Działania inwestycyjne

Naprawa studzienek, bieżące remonty dróg i naprawa innych uszkodzeń



Działania inwestycyjne

Naprawa studzienek, bieżące remonty dróg i naprawa innych uszkodzeń



Działania inwestycyjne

Naprawa studzienek, bieżące remonty dróg i naprawa innych uszkodzeń



Działania inwestycyjne

Prace porządkowo-remontowe na kowarskich cmentarzach



Działania inwestycyjne

Prace porządkowo-remontowe na kowarskich cmentarzach.



Działania realizowane w ramach funduszy pomocowych

Odkrywanie Polsko – Niemieckich Tradycji Piwowarskich” w ramach programu Interreg Polska –
Saksonia 2014-2020

- Remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Wojkowie,
- Remont źródełka Jola,
- Postawienie drewnianej ławki przy filii biblioteki na Wojkowie,
- Ustawienie kamienia z piktogramem Centrum Wiedzy o Browarnictwie przy 

filii biblioteki,
- Wykonanie rzeźby piwowara z brązu i zamontowanie jej przy Domu Tradycji,
- Utworzenie miejsca wystawowego w Domu Tradycji,

Całkowita wartość projektu wynosi: 
151 841,04 Euro. Dofinansowanie 
projektu do 85% czyli  ok 580 792 zł.



Działania realizowane w ramach funduszy pomocowych

„Okrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 do Euroregionu Nysa. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 25 724,47 Euro.
Dofinansowanie projektu 
wyniesie 90% czyli ok 
104 184 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej koło wiaduktu kolejowego. Utworzenie miejsca wypoczynkowego, położonego przy
szlakach niebieskim i zielonym, biegnących z centrum Kowar koło Kapliczki św. Anny w kierunku Uroczyska i Wodospadu Piszczaka.



Działania realizowane w ramach funduszy pomocowych

„E-aktywni mieszkańcy w mieście Kowary” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 osób, tematyka
szkoleń: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Całkowita wartość projektu 
wynosi: 84 000,00 PLN. 
Dofinansowanie  projektu  
wynosi  100%



Działania realizowane ze środków pomocowych we 
współpracy z NGO w partnerstwie LGD
Magiczny Ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach – Stowarzyszeni Miłośników 
Kowar

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego turystycznie i ogólnie dostępnego miejsca dla mieszkańców i turystów odwiedzających 
Kowary z przestrzenią do organizacji wystaw, spotkań, plenerów, występów, kina letniego, warsztatów. 

Wartość całkowita projektu: 
42 857,00 zł; 
dofinansowanie – 100% 



Działania realizowane ze środków pomocowych we 
współpracy z NGO w partnerstwie LGD
Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach – Stowarzyszenie 
Eurojedynka

W ramach projektu powstało miejsce pamięci i tożsamości, upamiętniające historię kowarskiego kompleksu ewangelickiego. W ramach promocji projektu: 
zostały wydrukowane widokówki z reprodukcjami obiektów dawnego kompleksu ewangelickiego oraz broszura o historii kompleksu ewangelickiego. W 
ramach wniosku ustawione zostały trzy tablice  informacyjne  o  historii  kompleksu ewangelickiego. Dokonane zostały także nasadzenia zieleni tworzące 
zakątek pamięci oraz zakupione zostały i powieszone budki lęgowe dla ptaków. 



Działania realizowane we współpracy z MOPS Kowary

„Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Kowarach”

Projekt zapewniający funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora, pokrywający koszty utrzymania 
i obsługi klubu. Beneficjentem jest GM Kowary, została podpisana umowa na dofinansowanie 24 
sierpnia 2020r., Realizatorem projektu od 02.01.2020r. jest MOPS, co zostało przyjęte uchwałą Rady 
Miasta Kowary w dn. 10.09.2020r. Dla min. 20 członków klubu przewidziano różnego rodzaju 
zajęcia edukacyjne, ruchowe i ogólnorozwojowe, wyjazdy, spotkania okolicznościowe, transport 
klubowiczów na zajęcia.

Całkowita wartość 
projektu wynosi 745 
770,046 zł, 
dofinansowanie projektu 
95% z RPO WD 2014-2020



Wnioski projektowe złożone do oceny

„Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kowarach” 

Wniosek o dofinansowanie o nr 1402/2020 złożonego w dniu 14.09.2020r. do środków MF EOG do tzw. Funduszy Norweskich. 
Inwestycja dot. wykonania termomodernizacji budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 16 
i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szkolnej 1. 

Całkowita wartość projektu: 3 773 885,47 zł,  dofinansowanie 
na poziomie do 70%

Planowany termin realizacji: 04.2021 – 04.2024r. 



Wnioski projektowe złożone do oceny
„Zielono-niebieskie Kowary”. 

Planowany termin realizacji projektu 01.04.2021 - 30.04.2024 

Całkowita wartość projektu 11 
105 614,60 zł,
dofinansowanie do 85%.

Wniosek aplikacyjny do Funduszy Norweskich dot. inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Złożenie wniosku nastąpiło w 
dniu 14.08.2020, przeszliśmy ocenę formalną , natomiast  merytoryczna potrwa do końca I kw. 2021r. Planowany termin realizacji 
projektu 01.04.2021 - 30.04.2024 projektu „Zielono-niebieskie Kowary” o nr 1023/2020 wniosku o dofin. złożonego do środków MF EOG 
w dniu 14.08.2020r..



Wnioski projektowe złożone do oceny

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przygotowane i wysłane 29 
września 2020r. do Urzędu Wojewódzkiego trzy wnioski  na sfinansowanie 3 różnych inwestycji: 

1. Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z ciągiem pieszym oraz budowa miejsc postojowych w Kowarach – kwota 
wnioskowanych środków i wartość inwestycji - 1 104 745,00 zł; termin realizacji 04-10.2021r.

2. Pokrycie środków własnych gminy z wydatków majątkowych w kwocie 4 097 000,00 zł, zaplanowanych w 
ramach projektu „Zielono-niebieskie Kowary” zł do zrealizowania w latach 04.2021 – 12.2022r.  Kwota 
wnioskowanych środków dotyczy pokrycia wkładu własnego kosztów inwestycyjnych w w/w projekcie w 
wysokości 636 802,03zł  

3. Pokrycie środków własnych gminy z wydatków majątkowych w kwocie 3 038 2020,20 zł - zaplanowanych w 
ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kowarach” do zrealizowania w latach 04.2021 – 12.2022r.  Kwota wnioskowanych środków 
dotyczy pokrycia wkładu własnego kosztów inwestycyjnych w w/w projekcie w wysokości 1 102 816,32 zł .



Wnioski projektowe złożone do oceny

„Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary”

Wniosek złożony do RPO WD 2014-2020 działanie 10.2.3 w dn. 04.05.2020. Projekt obejmuje dzieci z wszystkich trzech kowarskich szkół 
SP1, SP3 i ZSO. Beneficjentem projektu jest GM Kowary. Cel główny projektu: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych; zapewnienie przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. Cel szczegółowy: Podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia przez 
nauczycieli, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Planowana realizacja projektu: 01.2021 - 12.2022 r.Wartość projektu 1 869 215,90 zł , dotacja 1 663 190,98 zł. 



Wnioski projektowe złożone do oceny

„Aktywna integracja mieszkańców Gminy Kowary” 

Dnia 15.06.2020r. złożono wniosek w ramach naboru do RPO WD 2014-2020 działanie 9.1.1 wspólnie z firmą zewnętrzną. Realizatorem 
projektu będzie MOPS, jest to projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, wsparciem dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są staże. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.11.2020 - 30.06.2023r.Całkowita wartość projektu: 953 324,75 zł Dofinansowanie projektu 95%.



Wnioski projektowe złożone do oceny

Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary

Został złożony wniosek w ramach programu  INTERREG Pl-Cz do Euroregionu Nysa w dn. 13.10.2020 r., wyniki po 28-01-2021r., dot. 
projektu Współpraca generacji Vrchlabi i Kowary. Beneficjentem projektu jest GM Kowary i obejmie swym zasięgiem uczniów ZSO, Szkołę 
Branżową oraz seniorów z Kowar. Partnerem projektu będzie Miasto Vrchlabi. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu 6 - 8 spotkań-
wyjazdów do siebie nawzajem w celu wymiany doświadczeń, poznania kraju sąsiada, zajęcia edukacyjne, sportowe, wspólne śpiewanie -
w 3 grupach tematycznych: 1. szkoła branżowa, 2. liceum, 3. seniorzy z klubu Seniora. Projekt będzie kontynuacją aktywnej i wieloletniej 
współpracy partnerskich miast Kowary i Vrchlabi.  

Planowana realizacja projektu 05.2021 – 04.2022r. Całkowity planowany koszt projektu do 20 tys. euro.



Wnioski projektowe złożone do oceny

"Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza"

Został złożony wniosek w ramach programu  INTERREG Pl-Cz do Euroregionu Nysa w dn. 13.10.2020 r., wyniki po 28-01-2021r., przy współpracy miasta 
partnerskiego Vrchlabi, pt. "Poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza". Projekt ma na celu udostępnienie nowej ścieżki spacerowo-turystycznej 
poświęconej rzemiosłu dawnemu w Kowarach. Trasa będzie wiodła wzdłuż rzeki Jedlicy ul. Stanisława Staszica i Ludwika Waryńskiego. Ścieżka będzie 
rozpoczynać się od Mostka Złotnika zlokalizowanego za Mostkiem Miłości na wysokości kościoła NMP (za mostem Św. Niepomucena) poprzez Mostek 
Młynarza, Mostek Herbowy, most na parking z udostepnieniem wejścia po schodach od strony parkingu do Ratusza, dalej poprzez Mostek Piwowara i Mostek 
Kowala na wysokości Poczty w Kowarach. Zadania przewidziane w projekcie to: remont schodów wejściowych do Ratusza od strony parkingu, remont Mostka 
Herbowego i Mostka Młynarza. Ponadto nastąpi ozdobienie wszystkich 5 mostków w metaloplastykę:  4 szyldy z nazwą mostka i elementem 
charakterystycznym dla poszczególnych zawodów rzemieślniczych oraz herby Kowar zmieniające się na przestrzeni dziejów na mostku Herbowym. Przewiduje 
się również wykonanie oraz zamontowanie 6 tabliczek informacyjno – promocyjnych, tj. przy każdym z 5 mostków na Jedlicy po 1 szt. - tabliczki stojące z 
opisem kowarskiej historii poszczególnych zawodów oraz 1 tabliczkę przymocowaną do elewacji ratusza przy schodach wejściowych do budynku Ratusza od 
strony parkingu. 

Przewidywany termin realizacji : 01.05.2021 – 30.04.2022 Całkowity koszt projektu 158 tys. zł., dofinansowanie 90%. 



Działania realizowane we współpracy z MOPS Kowary

„Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie Seniora w Kowarach”

Projekt zapewniający funkcjonowanie Edukacyjnego Klubu Seniora, pokrywający koszty utrzymania 
i obsługi klubu. Beneficjentem jest GM Kowary, została podpisana umowa na dofinansowanie 24 
sierpnia 2020r., Realizatorem projektu od 02.01.2020r. jest MOPS, co zostało przyjęte uchwałą Rady 
Miasta Kowary w dn. 10.09.2020r. Dla min. 20 członków klubu przewidziano różnego rodzaju 
zajęcia edukacyjne, ruchowe i ogólnorozwojowe, wyjazdy, spotkania okolicznościowe, transport 
klubowiczów na zajęcia.

Całkowita wartość 
projektu wynosi 745 
770,046 zł, 
dofinansowanie projektu 
95% z RPO WD 2014-2020



Przychody z obrotu nieruchomościami

1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców:
* 38 lokali mieszkalnych  za które uzyskano kwotę po zastosowaniu uchwalonych bonifikat 104.253,10 zł
* za sprzedaż ułamkowej części gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi (4557,75 m2) 9.586,82 zł
* 3 lokale transportu i łączności wraz z gruntem, garaże (grunt o pow. 61  m2) 7.687,50  zł

2. W drodze przetargu zbyto 18 nieruchomość gruntowych niezabudowanych (13397,4 m2) 626.490,00 zł 

3. Zbyto 2 nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania (666 m2) 25.666,00 zł

4. W drodze przetargu zbyto 3 lokale mieszkalne 206.450,00 zł

Razem:         980.133,42 zł



Walka z pandemią Covid-19

Dezynfekcja przestrzeni publicznych



Walka z pandemią Covid-19

Dezynfekcja przestrzeni publicznych



Walka z pandemią Covid-19

Dezynfekcja przestrzeni publicznych



Walka z pandemią Covid-19

Dezynfekcja budynków użyteczności publicznej



Zielone Kowary

Oczyszczenie zaniedbanych fragmentów miasta



Zielone Kowary

Oczyszczenie zaniedbanych fragmentów miasta



Zielone Kowary

Oczyszczenie zaniedbanych fragmentów miasta



Zielone Kowary

Oczyszczanie ciągów komunikacyjnych 



Zielone Kowary

Oczyszczanie ciągów komunikacyjnych 



Zielone Kowary

Odkrywanie zarośniętych chodników, parkingów itp



Zielone Kowary
Odkrywanie zarośniętych chodników, parkingów itp..



Zielone Kowary

Odkrywanie zarośniętych chodników, parkingów itp.



Zielone Kowary
Likwidacja dzikich wysypisk



Zielone Kowary
Odnowienie ławek na Kowarskiej Starówce



Zielone Kowary

Odnowienie ławek na Kowarskiej Starówce



Zielone Kowary

Odnowienie mostków przygotowania do utworzenia szlaku „Wenecja Karkonoszy”



Zielone Kowary

Pielęgnacja zieleni



Zielone Kowary

Pielęgnacja zieleni



Zielone Kowary

Pielęgnacja zieleni



Zielone Kowary

Tworzenie nowych skwerów i zielonych wysp



Wydarzenia plenerowe i sportowe 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12 stycznia 2020 r. 

Główny organizator: ZSO Kowary i Jelenie Wraki



Wydarzenia plenerowe i sportowe 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Główny organizator: ZSO Kowary i Jelenie Wraki



Wydarzenia plenerowe i sportowe

Pidżamrun – niedzielne biegi w pidżamach – styczeń – listopad 2020 r

Główny organizator – Kowary Biegają



Wydarzenia plenerowe i sportowe

2 urodziny Pidżamrun – 9 sierpnia

Główny organizator – Kowary Biegają, Jelenia Struga Medical SPA



Wydarzenia plenerowe i sportowe
Bieg Tropem Wilczym - 1 marca 

Organizator: Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych



Wydarzenia plenerowe i sportowe
Bieg tropem Wilczym – 1 marca     

Główny organizator: Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych



Wydarzenia plenerowe i sportowe

Od marca do sierpnia wydarzenia plenerowe zostały zawieszone ze względu na 
pandemię Covid -19



Wydarzenia plenerowe i sportowe

II Kowarski Festiwal Rzeźby – 7-13 sierpnia

Organizator: Fundacja Slowcity i Gmina Miejska Kowary



Wydarzenia plenerowe i sportowe

II Kowarski Festiwal Rzeźby – 7-13 sierpnia

Organizator: Fundacja Slowcity i Gmina Miejska Kowary



II Zlot Klasyków czyli klasyczny półmetek sezonu w Kowarach – 9 sierpnia

- Główny organizator: Muzeum Sentymentów

Wydarzenia plenerowe i sportowe



II Zlot Klasyków czyli klasyczny półmetek sezonu w Kowarach – 9 sierpnia

- Główny organizator: Muzeum Sentymentów

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Kolarski Wjazd „Kowary – Okraj” – Szosowy Klasyk– 15 sierpnia 

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Bieg Górski„Kowary – Okraj”– 15 sierpnia 

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Kolarski Wjazd „Kowary – Okraj”  Maraton Górski – 16 sierpnia  

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Festyn Rodzinny oraz otwarcie Muszli Koncertowej – 19 września

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Festyn Rodzinny oraz otwarcie Muszli Koncertowej - 19 września

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Festyn Rodzinny oraz otwarcie Muszli Koncertowej - 19 września

Wydarzenia plenerowe i sportowe



Muzyczny Ogród Liczyrzepy – 14 sierpnia

Koncerty



Muzyczny Ogród Liczyrzepy – 14 sierpnia

Koncerty



Koncerty

Koncerty pn. „Kowary miasto z kulturą” – Rocktube – 11 lipca

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury



Koncerty

Koncerty pn. „Kowary miasto z kulturą” – „P.S czyli miłość po” - 17 lipca

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury



Koncerty
Koncerty pn. „Kowary miasto z kulturą” – Duet:  Bandi i Łukasz Shmidt - 7 sierpnia

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury



Koncerty

Koncerty pn. „Kowary miasto z kulturą” – Porażeni - 21 sierpnia

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury



Koncerty

Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Karpaczu - 13 sierpnia

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury



Koncerty

Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na zakończenie cyklu Kowary miastem z kulturą” –
28 sierpnia
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury



Przedstawienia

Performatywne czytanie sztuki pt. „Nasz mąż nie żyje” – 27 lipca

Organizatorzy: Teatr 55, MOK Kowary



Przedstawienia

„Pożądanie w cieniu pokrywki” – 7 sierpnia

Organizatorzy: Teatr 55, MOK Kowary



Warsztaty

Rękodzielnicze – Tworzenie makram

Organizator: MOK Kowary, Fabryka Kreatywności



Warsztaty

Filmowe w ramach projektu "Ocalmy pamięć Karkonoszy!„ 

Organizator: MOK Kowary



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Spotkanie z książką dla najmłodszych



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Spotkania i zajęcia biblioteczne



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Dyskusyjny Klub Książki

W czasie locdownu spotkania czytelnicze odbywały się online…



Spotkania, prelekcje, warsztaty

… lub na świeżym powietrzu



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Zielone Wakacje z Biblioteką



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Zielone Wakacje z Biblioteką



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Zielone Wakacje z Biblioteką



Spotkania, prelekcje, warsztaty

Czytelniczy Klub Warsztatów Terapii Zajęciowej 



Spotkania, prelekcje, warsztaty
Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego – 5 września

Organizator Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr 55



Spotkania, prelekcje, warsztaty
Cykl spotkań literackich i warsztatów pisania kryminałów pn. „Sensacja w bibliotece Kowary w 
Kryminale”

Organizator: MBP w Kowarach



Edukacyjny Klub Seniora

Spotkania środowisk senioralnych – integracja seniorów kowarskich



Edukacyjny Klub Seniora

Spotkania edukacyjne np. z Policjantem na temat bezpieczeństwa 



Edukacyjny Klub Seniora

Wycieczki i spacery



Edukacyjny Klub Seniora
Wspólna zabawa, prace manualne i wspólne próbowanie nowych przepisów 
kulinarnych



Dziękuję za uwagę
Zapraszam do śledzenia działań Urzędu i zaprzyjaźnionych organizacji na stronie miasta

www.kowary.pl

lub na portalach społecznościowych:

MiastoKowary

miastokowary

Miastokowary

oraz na kanale:

KowaryPl

W prezentacji wykorzystano zdjęcia pochodzące z:

Archiwum UM

Portali społecznościowych:

Zielone Kowary

Miejski Ośrodek Kultury

Kowary Biegają

Slołsity

MBP Kowary

Stowarzyszenie Miłośników Kowar

Informator Komunalny Miasta Kowary

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach, Zespół szkół Ogólnokształcących w Kowarach

http://www.kowary.pl/

