
ROK 2022 MA SWOJEGO PATRONA

W roku 2022 przypadaj¹ dwie okr¹g³e
i niezwykle wa¿ne dla Kowar rocznice. Up³ywa 
90 lat od narodzin i 50 lat od œmierci Józefa 
Gielniaka, który prawie ca³e swoje twórcze ¿y-
cie (od 1953 roku) zwi¹za³ z naszym miastem. 
Dlatego oddaj¹c ho³d temu wybitnemu pol-
skiemu artyœcie – grafikowi i mistrzowi linorytu 
Rada Miejska w Kowarach przyjê³a uchwa³ê
w sprawie ustanowienia roku 2022 w Gminie 
Miejskiej  Kowary  Rokiem  Józefa  Gielniaka.
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ZG£ASZANIE AWARII W MIEŒCIE

Przypominamy, ¿e wprowadziliœmy no-
w¹ us³ugê do komunikacji z naszym Urzê-
dem. Mieszkañcy Kowar maj¹ mo¿liwoœæ
w prosty sposób poinformowaæ nas o nag-
³ych awariach i zdarzeniach zwi¹zanych z in-
frastruktur¹  miejsk¹  m.in.:
– awarii  oœwietlenia  ulicznego,
– uszkodzeniu  nawierzchni  dróg,
– zaœmieconych chodnikach, przepe³nionych 
koszach  na  odpady  komunalne,
– po³amanych  drzewach,

Wszelkie zg³oszenia nale¿y wysy³aæ (w for-
mie wiadomoœci MMS albo poprzez aplikacjê 
WhatsApp) na numer 519 179 466 lub email: 
awaria@kowary.pl  z:
–  krótk¹  informacj¹ o istniej¹cym problemie,
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– dok³adn¹  lokalizacj¹  problemu,
–  dokumentacj¹  fotograficzn¹.

Po dokonaniu weryfikacji otrzymanego 
zg³oszenia zostan¹ podjête czynnoœci zabez-
pieczenia i oznakowania miejsca (o ile zacho-
dzi taka koniecznoœæ), a nastêpnie zostan¹ po-
informowane w³aœciwe jednostki zobligowane 
do podjêcia jak najszybszych dzia³añ napraw-
czych.

Na  stronie internetowej www.kowary.pl 
znajduje siê rejestr zg³oszonych szkód i awarii 
na  terenie  miasta.

Podkreœlamy, ¿e powy¿sza us³uga nie s³u¿y 
do przekazywania informacji o nag³ych zdarze-
niach, np. wypadkach, po¿arach czy katastro-
fach oraz o innych sytuacjach zagra¿aj¹cych 
zdrowiu lub ¿yciu. Te powinny byæ zg³aszane 
pod numery alarmowe 997, 998, 999 lub 112.

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

BUD¯ET MIASTA KOWARY W ROKU 2022

W dniu 29 grudnia 2021 r. nasza Rada 
Miejska uchwali³a bud¿et Miasta Kowary na 
2022  rok  (Uchwa³a  nr  XLIX/310/21).

Planowane dochody bud¿etu gminy to
w bie¿¹cym roku nieca³e 57 mln z³. Kwotê 
planowanych wydatków ustalono natomiast 
na oko³o 60 mln z³. Inwestycje ze œrodków 
w³asnych w 2022 roku wynios¹ prawie 4 mln 
z³, a wartoœæ projektów realizowanych ze 
œrodków z Unii Europejskiej oraz tzw. Fun-
duszy  Norweskich  to  prawie  11 mln  z³. 

Na s¹siedniej stronie, w formie ikono-
grafiki, pokazujemy Pañstwu strukturê do-
chodów  miasta  oraz  jego  wydatków. 
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OBRONA CYWILNA
I ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE

Podajemy kontakt telefoniczny w spra-
wach zwi¹zanych z wyst¹pieniem zagro¿eñ
na  terenie  Gminy  Kowary:

Artur  Górnicki  –  tel.  601  491  237
Wies³aw Kêdzierski – tel. 695 118 998 

Biuletyn Informacyjny
Urzêdu Miejskiego w Kowarach

Wydawca: Gmina Miejska Kowary
Projekt, sk³ad komputerowy, 

przygotowanie do druku:
Andrzej Weinke

Kontakt w sprawie Biuletynu:
tel. +48 75 718 24 89, 

e-mail: andrzej.weinke@kowary.pl



Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY 
OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE 
STA£YM NA PRZYJAZNE ŒRODOWISKU 

�RÓD£A CIEP£A.

Ograniczenie  zanieczyszczenia powietrza 
jest jednym z priorytetów w³adz samorz¹-
dowych Kowar. Skuteczn¹ metod¹ jego rea-
lizacji jest dofinansowanie mieszkañcom na-
szego miasta kosztów wymiany wysokoemi-
syjnych kot³ów i pieców wêglowych na przy-
jazne  œrodowisku  Ÿród³a  ciep³a.

W bud¿ecie  na zadanie to przeznaczono 
w roku 2020 kwotê 165 tysiêcy z³otych. 
Podjêta na sesji Rady Miasta uchwa³a okreœla 
zasady udzielenia dotacji na ten cel. Doto-
wany bêdzie zakup kot³ów gazowych, kot³ów 
na lekki olej opa³owy, biomasê i zasilanych 
pr¹dem elektrycznym. Dotowane bêd¹ te¿ 
odnawialne Ÿród³a energii (OZE) – pompy 
ciep³a, kolektory s³oneczne, ogniwa fotowol-
taiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
– s³u¿¹ce zasilaniu Ÿród³a ciep³a. Wszystkie 
Ÿród³a ciep³a musz¹ byæ fabrycznie nowe i po-
siadaæ  certyfikat  zgodnoœci  CE.

Warunkiem otrzymania dofinansowania 
jest wymiana Ÿród³a ciep³a na jedno z wy¿ej 
wymienionych oraz trwa³a likwidacja wszyst-
kich  dotychczasowych  Ÿróde³  ciep³a.

O dotacje mo¿e ubiegaæ siê w³asciciel, 
wspó³w³aœciciel lokalu mieszkalnego lub nie-
ruchomosci o charakterze mieszkalnym, a tak-
¿e najemcy lokalu komunalnego ( za wiedz¹
i  zgoda  w³aœciciela).

Dotacja mo¿e byæ udzielona wy³¹cznie na 
dofinansowanie zakoñczonego zadania z ty-
tu³u poniesienia kosztów koniecznych do jego 
realizacji  tzw.  kosztów  kwalifikowanych.

Dofinansowane bêd¹ zadania inwestycyj-
ne zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2019 
do 31 grudnia 2019 roku – 21,22% przyznanej 
w bud¿ecie kwoty, oraz od stycznia 2020 do 31 
grudnia 2020 – nie mniej ni¿ 78,78%  œrodków 
zapisanych na ten cel w bud¿ecie Miasta Ko-
wary.

Dotacja bêdzie przydzielana w wysokoœci 
do 50 % poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych, jednak w kwocie nie wy¿szej ni¿ 
2.500,00 z³. na podstawie wype³nionego 
wniosku. Wnioski rozpatrywane bed¹  wed³ug 
kolejnoœci z³o¿enia. Po zweryfikowaniu 
wniosku i komisyjnym odbiorze zadania do-
tuj¹cy zawrze z dotowanym umowê o przyz-
naniu dotacji.  Dotowany zobowi¹zany jest do 
utrzymania zmienionego systemu ogrzewania 
przez okres minimum 5 lat od dnia rozliczenia 
przez  Gminê  dotacji.

Na dzieñ dzisiejszy uchwa³a Rady Miasta 
uprawomocnia siê. Orientacyjny termin roz-
poczêcia programu, czyli wydawania niezbêd-
nych dokumentów zawieraj¹cych szczegó³o-
we informacje o programie i formularza wnio-
sku to prze³om marca i kwietnia. Dok³adny 
termin zostanie podany na stronie inter-
netowej Miasta Kowary, tablicach og³oszeñ 
Urzêdu Miasta oraz na miejskim profilu  
fb/miastokowary.

WRM
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ZADANIA ZREALIZOWANE W 2021 R. 
W KOWARACH ZE ŒRODKÓW 
W£ASNYCH  I ZEWNÊTRZNYCH

1) Zadanie pn. „Poprawa jakoœci œwiad-
czenia i rozwój us³ug turystycznych w gminie 
Kowary poprzez przebudowê parkingów, 
drogi i chodników”. Zagospodarowanie te-
renu przy ul. Jagielloñskiej w Kowarach po-
legaj¹ce na przebudowie ulicy Jagielloñskiej 
wraz z ci¹gami pieszymi oraz budowie miejsc 
postojowych.

Ogó³em wartoœæ zadania – 1.018.688,60  z³ 
– ze œrodków  Rz¹dowego Funduszu   Inwes-
tycji  Lokalnych  dla  gmin  górskich.

2) Zadanie pn. „Bezpieczna droga do 
szko³y w centrum miasta oraz do atrakcji 
turystycznych Kowary – Budowa ci¹gu pie-
szego pomiêdzy ul. Stanis³awa Staszica a Wi-
chrow¹  Równi¹  w  Kowarach”.

Ogólna  wartoœæ z adania  –  249.353,05 z³. 
–  123.658,00 z³ ze œrodków Dolnoœl¹skiego 
Funduszu  Pomocy Rozwojowej.
–  125.695,05  z³  ze œrodków  Regionalnego  
Funduszu  Inwestycyjnego  gmin  górskich.  

3) Zadanie pn.  „Poprawa jakoœci œwiad-
czenia i rozwój us³ug turystycznych w gminie 
Kowary poprzez przebudowê parkingów, 
drogi i chodników – przebudowa parkingu 
przy ul. Karkonoskiej przy Parku (dzia³ka nr 
665/3)  w  Kowarach”.

Ogó³em wartoœæ zadania – 51.747,33 z³ ze 
œrodków Rz¹dowego funduszu Inwestycji Lo-
kalnych  dla  gmin  górskich.

4) Zadanie pn. „Poprawa jakoœci œwiad-
czenia i rozwój us³ug turystycznych w gminie 
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Kowary poprzez przebudowê parkingów, 
drogi i chodników – przebudowa istniej¹cego 
parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz. Nr 314/6)
w  Kowarach”.

Ogó³em wartoœæ zadania  – 120.841,35 z³  
ze œrodków Rz¹dowy fundusz Inwestycji 
Lokalnych  dla gmin  górskich

5) Zadanie pn. „Remont k³adek przy
ul. Staszica 16 i 14”  z programu UE Interreg 
CZ–PL.

Ogó³em wartoœæ zadania  –  113.136,50 z³. 
–  108.216,50 z³ ze œrodków „Poprzez Wenecjê  
Karkonoszy do kowarskiego Ratusza” wspó³-
finansowane  z  Unii  Europejskiej  (EFRR)
–   4.920,00  z³  pe³nienie  nadzoru  inwestor-
skiego  ze  œrodków  w³asnych.

6)  Zadanie pn. „Utwardzenie dzia³ki nr 
101/14 obr. 0002 w Kowarach (dojazd do 
dzia³ek budowlanych przy ul. Sanatoryjnej)”.

Ogó³em wartoœæ zadania – 79.476,33 z³. 
–  4.778,30 z³  ze œrodków Rz¹dowego fun-
duszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
–  30.361,78 z ze œrodków Rz¹dowego fundu-
szu  Inwestycji  Lokalnych .
–   44.336,25  z³  ze œrodków  w³asnych.

7) Zadanie pn. „Budowa infrastruktury 
technicznej oœwietlenia drogowego ulicy Ma-
linowej  w  Kowarach”.

     Ogó³em wartoœæ zadania – 9.900,00 z³  
ze  œrodków  w³asnych.

8) Zadanie pn. „Remont ³¹cznika  pomiê-
dzy ulic¹ Józefa  Borusiaka a ulic¹ 1 Maja
w  Kowarach”.

Ogó³em wartoœæ zadania – 162.833,55 z³  
ze  œrodków  w³asnych.

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty
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Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY 
OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE 
STA£YM NA PRZYJAZNE ŒRODOWISKU 

�RÓD£A CIEP£A.

Ograniczenie  zanieczyszczenia powietrza 
jest jednym z priorytetów w³adz samorz¹-
dowych Kowar. Skuteczn¹ metod¹ jego rea-
lizacji jest dofinansowanie mieszkañcom na-
szego miasta kosztów wymiany wysokoemi-
syjnych kot³ów i pieców wêglowych na przy-
jazne  œrodowisku  Ÿród³a  ciep³a.

W bud¿ecie  na zadanie to przeznaczono 
w roku 2022 kwotê 100 tysiêcy z³otych. Doto-
wany bêdzie zakup kot³ów gazowych, kot³ów 
na lekki olej opa³owy, biomasê i zasilanych 
pr¹dem elektrycznym. Dotowane bêd¹ te¿ 
odnawialne Ÿród³a energii (OZE) – pompy 
ciep³a, kolektory s³oneczne, ogniwa fotowol-
taiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
– s³u¿¹ce zasilaniu Ÿród³a ciep³a. Wszystkie 
Ÿród³a ciep³a musz¹ byæ fabrycznie nowe i po-
siadaæ  certyfikat  zgodnoœci  CE.

Warunkiem otrzymania dofinansowania 
jest wymiana Ÿród³a ciep³a na jedno z wy¿ej 
wymienionych (na ekologiczne) oraz trwa³a 
likwidacja wszystkich dotychczasowych  Ÿró-
de³  ciep³a.
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O dotacjê mo¿e ubiegaæ siê w³aœciciel, 
wspó³w³aœciciel lokalu mieszkalnego lub nie-
ruchomoœci o charakterze mieszkalnym, a tak-
¿e najemca lokalu komunalnego (za wiedz¹
i  zgod¹  w³aœciciela).

Program wymiany Ÿród³a ciep³a rozpoczy-
na siê z dniem podpisania umowy z Urzêdem 
Miejskim w Kowarach.

Wyp³ata dotacji dokonywana jest wy³¹cz-
nie na dofinansowanie zakoñczonego zadania 
z tytu³u poniesienia kosztów koniecznych do 
jego realizacji  tzw.  kosztów  kwalifikowanych.

Orientacyjny termin rozpoczêcia progra-
mu, czyli wydawania niezbêdnych dokumen-
tów zawieraj¹cych szczegó³owe informacje
o programie i formularza wniosku to miesi¹c 
luty 2022 r. Dok³adny termin zostanie podany 
na stronie internetowej Miasta Kowary, tab-
licach og³oszeñ Urzêdu Miasta oraz na miej-
skim  profilu  fb/miastokowary.

Dodatkowo w 2022 r. w dalszym ci¹gu
w Urzêdzie Miejskim w Kowarach bêdzie fun-
kcjonowa³ punkt konsultacyjny, w którym 
w³aœciciele domów jednorodzinnych mog¹ 
przyst¹piæ do programu ,,Czyste Powietrze”
i otrzymaæ dofinansowanie na wymianê Ÿród-
³a ciep³a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc-
³awiu.

WRM



– w kuchni glazur¹ wy³o¿ony bêdzie pas och-
ronny pomiêdzy szafkami oraz œciana przy 
zlewozmywaku,
– we wszystkich pomieszczeniach zamonto-
wane bêd¹ wy³¹czniki, prze³¹czniki, gniazda 
230V, gniazdo telefoniczne, gniazdo RTV i in-
ternetowe.

Ka¿dy z najemców bêdzie mia³ mo¿liwoœæ 
modyfikacji i podwy¿szenia standardu wykoñ-
czenia swojego mieszkania. Jednak musi to 
zrobiæ  za  w³asne  pieni¹dze  i  za  zgod¹  JTBS.

Mieszkania, które wybudowane bêd¹ 
przez Jeleniogórskie TBS Sp. z o.o. maj¹ wy-
sokie parametry techniczne i energetyczne. 
Wspó³czynnik przenikania ciep³a dla przegród 
zewnêtrznych pozwoli osi¹gaæ ni¿sze koszty 
eksploatacji, w porównaniu do mieszkañ do-
tychczas realizowanych w budownictwie wie-
lorodzinnym.

Dziêki zastosowaniu nowych technologii 
(pompa ciep³a, instalacja fotowoltaiczna, ener-
gooszczêdne drzwi zewnêtrzne i okna) obni-
¿one zostan¹ koszty zu¿ycia energii przez po-
szczególnych najemców i oszczêdnoœci w ich 

BUDOWA W KOWARACH 
NOWYCH MIESZKAÑ NA WYNAJEM

Szanowni Pañstwo, informujemy, ¿e 
Gmina Miejska Kowary przyst¹pi³a do spó³ki 
Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa 
Spo³ecznego sp. z o.o. w celu budowy miesz-
kañ  na  wynajem.

W naszych planach jest budowa wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu 
Wichrowa Równia w Kowarach z 40 lokalami 
mieszkalnymi i komórkami lokatorskimi. Bêd¹ 
to mieszkania kompletnie wykoñczone i wy-
posa¿one w standardzie „pod klucz”. Budynek 
bêdzie posiada³ windê oraz zeroemisyjny sys-
tem grzewczy, umo¿liwiaj¹cy indywidualn¹ 
optymalizacjê  zu¿ycia  ciep³a.
Mieszkania wybudowane przez JTBS odda-
ne bêd¹ do dyspozycji przysz³ym najemcom  
w  stanie  gotowym  do  zasiedlenia:
– œciany bêd¹ wykañczane g³adzi¹ gipsow¹, 
pomalowane  na  bia³o,
– w pokojach przewidziane s¹ panele pod³o-
gowe,
– lokale ze stolark¹ okienn¹ i drzwiow¹, a na 
pod³ogach w kuchni i ³azienkach u³o¿one bêd¹ 
ceramiczne  p³ytki  pod³ogowe,
– ³azienki wyposa¿one bêd¹ w wannê lub 
kabinê prysznicow¹, umywalkê z bateriami
i WC typu Geberit lub kompakt oraz zawory
do  pod³¹czenia  pralki,
– kuchnia lub aneks kuchenny wyposa¿ony 
bêdzie w czteropalnikow¹ kuchenkê z piekar-
nikiem oraz obudowany, dwukomorowy zle-
wozmywak z bateri¹ i zaworami do pod³¹-
czenia  zmywarki,
– w ³azienkach œciany wy³o¿one bêd¹ glazur¹
z obudow¹ wanny lub kabin¹ prysznicow¹ 
w³¹cznie,

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty
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bud¿etach  domowych.
Dostawa mediów bêdzie odrêbnie opo-

miarowana, a rozliczenia najemców nast¹pi¹ 
wed³ug faktycznego zu¿ycia, na podstawie 
umów zawartych z dostawcami tych mediów. 
Przy budynku znajdzie siê te¿ miejsce na par-
king z miejscami postojowymi w iloœci odpo-
wiadaj¹cej iloœci mieszkañ oraz teren zielony
z nasadzeniem.

Mieszkania na wynajem w systemie TBS
to oferta dla rodzin o œrednich dochodach, 
które przekraczaj¹ limit dochodów uprawnia-
j¹cy do ubiegania siê o lokal komunalny lecz 
jednoczeœnie nie posiadaj¹ zdolnoœci kredy-
towej lub nie zamierzaj¹ wi¹zaæ siê wielolet-
nim kredytem dla zdobycia w³asnego lokum. 
W zakres oferty JTBS bêdzie wchodzi³ równie¿ 
program dop³at do czynszu z Funduszu Dop³at 
realizowanych przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego we wspó³pracy z gmin¹. Jego celem 
jest poprawa dostêpnoœci mieszkañ dla osób
o dochodach utrudniaj¹cychsamodzielne zas-
pokajanie potrzeb mieszkaniowych. W pierw-
szej kolejnoœci dop³aty do czynszu skierowane 
bêd¹ do osób o niskich dochodach oraz do 
rodzin wielodzietnych. Przewidywany czynsz 
w projektowanym budynku szacowany jest na 

2dzieñ dzisiejszy na poziomie 12,90 z³. za m ,
do tego pobierane bêd¹ op³aty za wywóz od-
padów i zaliczki na rozliczenie wody i odpro-
wadzenia œcieków. Ciep³o i energia elektryczna 
rozliczane bêd¹ indywidualnie z dostawcami 
mediów. Najemca, który bêdzie chcia³ wejœæ
w posiadanie mieszkania w systemie TBS musi 
dokonaæ wp³aty zwrotnej partycypacji na po-
ziomie 20% wartoœci mieszkania oraz kaucji 
zabezpieczaj¹cej w wysokoœci 12-krotnoœci 
miesiêcznego czynszu za dany lokal. W przy-
padku zakoñczenia umowy najmu kaucja i par-

tycypacja bêdzie nie tylko zwracana, ale rów-
nie¿ Poddawana waloryzacji zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami. Przyk³adowe koszty 
wejœcia w posiadanie mieszkania TBS o wiel-

2koœci  45 m :
– partycypacja wyniesie 20% kosztów budowy 

2 (45m x 5700 z³ x 20%) tj. oko³o 51.000,00 z³.
2 kaucja zabezpieczaj¹ca wyniesie (45m x 12,90 

z³ x 12) tj. 6.966,00 z³.
Razem: oko³o 57.966,00 z³.

Przygotowana zosta³a Ankieta dla zain-
teresowanych najmem mieszkania w TBS. An-
kieta pozwoli okreœliæ skalê zainteresowania 
ofert¹ Gminy i JTBS wœród mieszkañców Gmi-
ny Miejskiej Kowary. Pañstwa opinie i udzie-
lone informacje bêd¹ przydatne przy opra-
cowywaniu projektu budowlanego i planowa-
niu realizacji kolejnych etapów przedsiêwziê-
cia.

Osoby, które zdecyduj¹ siê na podanie 
danych kontaktowych bêd¹ indywidualnie po-
wiadamiane o postêpie prac nad przygotowa-
niem inwestycji i terminie rozpoczêcia naboru 
z  mo¿liwoœci¹  wyboru  lokalizacji  mieszkania.

Prosimy o wype³nienie ankiety i z³o¿enie 
jej w terminie do dnia 15 marca 2022 r. do 
Urzêdu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1A, 
Biuro  Obs³ugi  Klienta  Budynek  A  /parter/.

Ankieta bêdzie dostêpna w wersji elektro-
nicznej na stronie http://www.kowary.pl oraz 
w wersji papierowej w Urzêdzie Miejskim w 
Kowarach, ul. 1 Maja 1A, Biuro Obs³ugi Klienta 
Budynek A /parter/.

Wiêcej informacji znajduje siê na stronie 
internetowej www.kowary.pl

Burmistrz Miasta Kowary
Prezes JTBS MarekWojnarowski

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty
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Nieruchomoœci do zbycia  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary

Dzia³ki budowlane po³o¿one w Kowarach 
przy ul. Œw. Anny,  dzia³ka numer: 263/1

o pow. 0,0893 ha, 263/2 o pow. 0,0814 ha
i 263/3 o pow. 0,0851 ha.

Wartoœæ nieruchomoœci: 67.000,00 z³
64.000,00 z³
68.000,00 z³

Tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej. 

Dzia³ka budowlana po³o¿ona w Kowarach 
przy ul. Sanatoryjnej, dzia³ka numer 45/2 o 

pow. 0,2843 ha. 

Wartoœæ nieruchomoœci: 202.000,00 z³

Tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej.

Nieruchomoœæ zabudowana budynkiem po 
by³ej sali gimnastycznej, dzia³ka numer 

527/2 o pow. 0,1866 ha po³o¿ona w 
Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Wartoœæ nieruchomoœci: 170.000,00 z³

Teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej oraz us³ugowej. 

Wiêcej informacji o nieruchomoœciach Gminy pod numerem telefonu: 75 64 39 228.
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Nieruchomoœci do zbycia  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary

Udzia³ Gminy Miejskiej Kowary wynosz¹cy 
43,22% w nieruchomoœci budynkowej 

przy ul. Ludwika Waryñskiego 1. 

Wartoœæ nieruchomoœci: 82.100,00 z³

Teren us³ug nieuci¹¿liwych. 

Nieruchomoœæ niezabudowana sk³adaj¹ca 
siê z dzia³ki numer 450 i 451/3 

o ³¹cznej powierzchni 0,5877 ha 
po³o¿ona w Kowarach 

przy ul. Kamiennogórskiej

Wartoœæ nieruchomoœci: 360.000,00 z³

Teren us³ug turystyki z zieleni¹ urz¹dzon¹.

Udzia³ wynosz¹cy 28/30 w nieruchomoœci 
lokalowej  (lokal mieszkalny nr 3) 

po³o¿onej w budynku przy ul. 1 Maja 20

Wartoœæ nieruchomoœci: 83.500,00 z³

do wylicytowanej w przetargu ceny 
zostanie zastosowana 

Bonifikata w wysokoœci 50%

Wiêcej informacji o nieruchomoœciach Gminy pod numerem telefonu: 75 64 39 228.
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Porady  
Jak mieszkaæ w miejscu czystym i bezpiecznym

kreœliæ, ¿e wielu naszych mieszkañców rozu-
mie ten problem i w pierwszej kolejnoœci, 
maj¹c tê œwiadomoœæ, sami postêpuj¹ pro-
ekologicznie, innych mieszkañców trzeba na-
prowadziæ na w³aœciwy „tor myœlenia”, ale 
niestety s¹ i tacy którzy twierdz¹, ¿e nikt i nic 
ich nie zmusi do postêpowania chroni¹cego 
przyrodê, a co za tym idzie, nas wszystkich, 
wspó³mieszkañców.

Niestety ci¹gle jeszcze zdarzaj¹ siê sy-
tuacje, ¿e w³aœciciele nieruchomoœci odprowa-
dzaj¹ nieczystoœci ciek³e do rzeki czy pal¹ od-
padami komunalnymi w piecach. Osoby wyle-
waj¹ce œcieki do rzeki czêsto wychodz¹ z za-
³o¿enia, ¿e przecie¿ od lat tak robiono,
¿e Niemcy tak budowali swoje domy, a rzeka 
zabierze ich odchody, brudy, chemikalia, de-
tergenty, rozcieñczone wod¹, gdzieœ daleko, 
dalej od nich. Wiêc to nie ich problem. Czy to 
naprawdê nie ich problem? Jestem przeko-
nany, ¿e to pytanie retoryczne i ka¿dy z nas 
dostrze¿e, ¿e to jednak jest nasz problem
i  nasz  wspólny  obowi¹zek.

Ju¿ od blisko 25 lat istnieje prawny obo-
wi¹zek na³o¿ony ustaw¹ o utrzymaniu czys-
toœci i porz¹dku w gminach, pod³¹czenia nie-
ruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyj-
nej. Z obowi¹zku tego zwolnieni s¹ tylko ci 
w³aœciciele nieruchomoœci, w obrêbie których 
nie ma mo¿liwoœci technicznych przy³¹czenia 
do sieci (o tym decyduje podmiot zarz¹dzaj¹cy 

DLACZEGO WARTO POD£¥CZYÆ SIÊ 
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wszyscy chcie-
libyœmy mieszkaæ w miejscu gwarantuj¹cym 
nam poczucie bezpieczeñstwa, czystym, mi-
³ym i spokojnym. Warto siê przez chwilê za-
stanowiæ jaki wp³yw na to mo¿emy mieæ my, 
mieszkañcy lokalnych spo³ecznoœci. Problema-
tyka ta jest wielop³aszczyznowa i nie ma wiele 
miejsca w niniejszym artykule aby omówiæ 
wszystkie te aspekty. Chcia³bym dzisiaj zaj¹æ 
siê problematyk¹ ochrony œrodowiska, rów-
nie¿ w w¹skim jej zakresie. Mieszkaj¹c w ok-
reœlonej lokalizacji, pracuj¹c, wypoczywaj¹c, 
wykonuj¹c zwyk³e codzienne sprawy, wp³ywa-
my w wiêkszym lub mniejszym stopniu, bar-
dziej lub mniej œwiadomie, na jakoœæ ota-
czaj¹cej nas przyrody. Problem polega na tym, 
¿e czêsto postrzegamy œrodowisko ego-
istycznie, z punktu widzenia jego przydatnoœci 
dla nas, chc¹c je eksplorowaæ do granic mo¿-
liwoœci. Zapominamy niestety, ¿e jesteœmy 
tylko niewielkim jego elementem. To od œwia-
domoœci nas wszystkich zale¿y w jakim œro-
dowisku bêdziemy mieszkaæ. Warto wiêc za-
cz¹æ od siebie. Ochrona ró¿norodnoœci biolo-
gicznej jest wspóln¹ spraw¹ ludzkoœci i ka¿-
dego z nas z osobna, ze wzglêdu na jej war-
toœci ekologiczne, genetyczne, spo³eczne, eko-
nomiczne, naukowe, edukacyjne, kulturowe, 
rekreacyjne i estetyczne. O wartoœci œrodo-
wiska przes¹dza za tym ca³y kompleks naj-
ró¿niejszych czynników, a nie tylko przydat-
noœæ dla cz³owieka. Œrodowisko przyrodnicze 
trzeba chroniæ, bo jest ono wartoœci¹ sam¹
w  sobie.

Jak to siê ma do nas i do naszej niewielkiej 
miejscowoœci? Przede wszystkim trzeba pod-
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Porady  
Jak mieszkaæ w miejscu czystym i bezpiecznym

sieci¹, w naszym przypadku KSWiK co 
stwierdza w wydanych na wniosek i bezp³at-
nie warunkach technicznych przy³¹czenia nie-
ruchomoœci do sieci kanalizacyjnej) lub gdy na 
terenie nieruchomoœci wybudowana jest przy-
domowa oczyszczalnia œcieków. Taka oczysz-
czalnia powinna spe³niaæ szereg wymogów 
okreœlonych w przepisach prawa budow-
lanego, a w³aœciciel nieruchomoœci powinien j¹ 
eksploatowaæ zgodnie z warunkami technicz-
nymi  okreœlonymi  przez  producenta.

Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e 
przydomowe zbiorniki bezodp³ywowe, nawet 
wielokomorowe, zwane potocznie szambami, 
nie s¹ przydomowymi oczyszczalniami œcie-
ków. Do czasu wiêc pod³¹czenia nierucho-
moœci do sieci kanalizacyjnej, w³aœciciel nieru-
chomoœci ma prawny obowi¹zek prowadze-
nia w³aœciwej gospodarki nieczystoœciami 
ciek³ymi, w tym opró¿niania szamba regular-
nie i systematycznie, aby nie dopuœciæ do jego 
wylania czy przeciekania, nie rzadziej jednak 
jak raz na trzy miesi¹ce. Ka¿de opró¿nienie 
takiego zbiornika powinno byæ udokumento-
wane umow¹ z firm¹ asenizacyjn¹ posiadaj¹c¹ 
zezwolenie Burmistrza Kowar na opró¿nianie 
zbiorników bezodp³ywowych i wywóz nie-
czystoœci ciek³ych (listê takich firm mo¿na 
znaleŸæ na stronie BIP Urzêdu Miejskiego
w Kowarach) oraz faktur¹. Umowy i faktury 
nale¿y udostêpniaæ upowa¿nionym pracow-
nikom urzêdu podczas i w zwi¹zku z prowa-
dzonymi  czynnoœciami  kontrolnymi.

Warto podkreœliæ, ¿e od wrzeœnia 2021 r. 
pracownicy Urzêdu Miejskiego w Kowarach 
prowadzili systematyczne kontrole w³aœcicieli 
nieruchomoœci sprawdzaj¹c sposób i stopieñ 
realizacji obowi¹zku pod³¹czenia nierucho-
moœci do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku 

braku pod³¹czenia do sieci – sposób pro-
wadzenia gospodarki odpadami ciek³ymi.
W sytuacji, kiedy stwierdzono, ¿e w³aœciciele 
nieruchomoœci odprowadzaj¹ swoje nieczys-
toœci ciek³e do rzeki, oprócz podejmowania 
czynnoœci administracyjnych i represyjnych 
(wniosek o ukaranie do S¹du Rejonowego
w Jeleniej Górze w zwi¹zku z podejrzeniem 
pope³nienia wykroczenia), informowano o ta-
kich zdarzeniach Wody Polskie, które w pierw-
szej kolejnoœci bêd¹ wzywa³y takich w³aœci-
cieli nieruchomoœci do okazania pozwoleñ 
wodnoprawnych, a w przypadku ich braku, na 
koszt w³aœciciela nieruchomoœci, za³o¿¹ 
urz¹dzenia filtruj¹ce i pomiarowe, w celu 
monitorowania iloœci odprowadzanych nie-
czystoœci do rzek, ich „jakoœci” oraz na³o¿¹ 
stosowne op³aty (byæ mo¿e kary za okres 
bezprawnego odprowadzania œcieków do 
rzeki).

Chcê podkreœliæ, ¿e celem podejmowa-
nych przez kowarskich urzêdników czynnoœci 
kontrolnych jest doprowadzenie do pod³¹-
czenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich nie-
ruchomoœci, które posiadaj¹ takie warunki 
techniczne. Nie zale¿y nam na stosowaniu 
œrodków i prawnych narzêdzi przymusu, takich 
jak decyzja administracyjna, grzywna w celu 
przymuszenia (mo¿e byæ stosowana wielo-
krotnie do ³¹cznej kwoty 50.000 z³.) czy wnio-
sek o ukaranie do S¹du za pope³nione wykro-
czenie. Chcemy w pierwszej kolejnoœci uœwia-
domiæ tym mieszkañcom Kowar, ¿e jest to ich 
obowi¹zek, którego realizacja ma wp³yw na 
podniesienie poziomu ochrony œrodowiska
i czystoœci naszej rzeki, a przede wszystkim 
dotyczy dobra nas wszystkich – mieszkañców 
miasta.

Zbigniew Klimek
Inspektor ds. kontroli i kontroli zarz¹dczej
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banku skutkuj¹ niezgodnoœæ pomiêdzy sta-
nem prawnym nieruchomoœci ujawnionym
w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym, „praw-
dziwym” stanem prawnym, w którym nieru-
chomoœæ  nie  jest  obci¹¿ona  hipotek¹. 

Samo dokonanie przez s¹d wieczysto-
ksiêgowy wpisu do ksiêgi wieczystej tak wad-
liwie ustanowionej hipoteki nie powoduje,
¿e  w  stanie  hipoteka  ta  powstaje.

 Powinnoœci¹ w³aœnie tego s¹du jest ba-
danie, czy pracownicy banków, którzy pod-
pisali takie oœwiadczenia maj¹ upowa¿nienie 
do ich reprezentowania. Potwierdzi³ to wyrok 
Trybuna³u  Konstytucyjnego  z  3.07.2007 r. 

Przywilejem banków, jako instytucji zau-
fania publicznego, jest uzyskanie wpisu hi-
poteki na nieruchomoœci kredytobiorcy na 
podstawie samego tylko dokumentu banko-
wego. Jednak przywilej ten uwarunkowany 
jest poprawnoœci¹ takiego dokumentu. S¹d 
Najwy¿szy wielokrotnie wypowiada³ siê, ¿e hi-
poteka bankowa mo¿e byæ wpisana wy³¹cznie 
na podstawie dokumentów wystawionych 
przez upowa¿nionych reprezentantów banku. 
Analogiczne stanowisko zajmuj¹, jednog³oœ-
nie, przedstawiciele nauki prawa, podnosz¹c, 
¿e dokument bankowy niespe³niaj¹cy wymo-
gów okreœlonych w art. 95 ust. 1 Prawa ban-
kowego nie upowa¿nia s¹du do wpisu hipo-
teki.

Do ka¿dego wniosku o wpis hipoteki ko-
nieczne jest za³¹czanie dokumentów potwier-
dzaj¹cych umocowanie osób podpisuj¹cych
to oœwiadczenie w imieniu banku (pe³no-
mocnictw,  odpisów  z  rejestrów).

Wy³¹cznie taki kompletny zestaw, obej-
muj¹cy oœwiadczenie banku wraz z za³¹cz-
nikami wykazuj¹cymi reprezentacjê osób 
pod nim podpisanych, posiada wskazan¹

WADLIWOŒÆ HIPOTEKI BANKOWEJ

Mo¿liwoœæ uzyskania wykreœlenia hipo-
teki bankowej wskutek wadliwoœci doku-
mentu wystawionego w trybie art. 95 ust. 1 
Prawa bankowego. Powództwo o uzgodnie-
nie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym 
stanem  prawnym.

Rozwój rynku mieszkaniowego poci¹ga za 
sob¹ masow¹ dzia³alnoœæ banków udzielaj¹-
cych kredytów hipotecznych. Upowszechni³o 
to stosowanie tzw. hipoteki bankowej. Wpisy-
wana jest ona przez s¹dy wieczystoksiêgowe 
na podstawie dokumentu wystawianego 
przez bank w trybie art. 95 ust. 1 Prawa 
bankowego, czêstokroæ opatrzonego wy³¹cz-
nie podpisem pracowników banków (tzw. 
doradców czy opiekunów klienta). Osoby takie 
nie s¹ upowa¿nione do reprezentowania 
banku wedle zapisów w Krajowym Rejestrze 
S¹dowym.

Artyku³ 95 ust. 1 i 3 Prawa bankowego 
przes¹dza, ¿e podstaw¹ wpisu hipoteki do 
ksiêgi wieczystej s¹ wy³¹cznie oœwiadczenia 
podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³a-
dania oœwiadczeñ w zakresie praw i obowi¹z-
ków maj¹tkowych banków. Maj¹ one moc 
prawn¹  dokumentów  urzêdowych.

Wskazaæ nale¿y, ¿e w polskim systemie 
prawnym mo¿liwe jest wystêpowanie dwóch 
stanów prawnych nieruchomoœci, nie zawsze 
ze sob¹ zgodnych: rzeczywistego – czyli pra-
wid³owego – stanu prawnego nieruchomoœci” 
i stanu prawnego „wieczystoksiêgowego” (wy-
nikaj¹cego  z  ksiêgi  wieczystej). 

Hipoteki na rzecz banków, wpisane na 
podstawie dokumentu podpisanego przez 
osoby nieupowa¿nione do reprezentowania 
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w art. 95 ust. 1 p.b. moc prawn¹ dokumentu 
urzêdowego i jest prawid³ow¹ podstaw¹ 
wpisu  hipoteki  bankowej. 

Badania przeprowadzone przez doktora
T. Czecha ujawni³y, ¿e w ok. 70% przypadków 
nast¹pi³ wpis do ksiêgi wieczystej na pod-
stawie dokumentu bankowego, do którego 
nie za³¹czono w ogóle dokumentów wykazu-
j¹cych  umocowanie  osób  je  podpisuj¹cych. 

Jedynym sposobem na takiej niezgodnoœci 
pomiêdzy treœci¹ ksiêgi wieczystej a rzeczywis-
tym stanem prawnym jest wytoczenie po-
wództwa o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej 
z  rzeczywistym  stanem  prawnym.

Tym samym mo¿liwe jest uzyskanie przez 
kredytobiorców s¹dowego wykreœlenia hi-
poteki bankowej, poniewa¿ podstawa jej 
wpisu – dokument bankowy – jest poz-
bawiony  mocy  prawnej. 

Legitymowanym czynnie (czyli uprawnio-
nym) do wytoczenia takiego powództwa 
bêdzie w³aœciciel nieruchomoœci. Pozwanym 
zaœ – wierzyciel hipoteczny, na rzecz którego 
wpisano hipotekê bankow¹ (w praktyce: bank 
lub  fundusz  sekurytyzacyjny).

Co wiêcej, ze strony banku, na rzecz któ-
rego taka hipoteka zosta³a ju¿ prawomocnie 
wpisana nie zachodzi mo¿liwoœæ konwalido-

wania („naprawienia”) takiej niezgodnoœci,
na przyk³ad poprzez póŸniejsze, w stosunku do 
daty dokonania wpisu hipoteki do ksiêgi wie-
czystej, przed³o¿enie do akt ksiêgi wieczystej 
upowa¿nieñ czy pe³nomocnictw do dzia³ania 
dla pracowników banków podpisuj¹cych do-
kumenty sporz¹dzane w trybie art. 95 ust. 1 
Prawa bankowego. W szczególnoœci taka mo¿-
liwoœæ nie zachodzi w toku postêpowania o uz-
godnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczy-
wistym stanem prawnym, wszczêtego z po-
wództwa w³aœciciela nieruchomoœci obci¹¿o-
nej wadliwie ustanowion¹ hipotek¹ banko-
w¹. 

Zgodnie z najnowszym, aktualnym orzecz-
nictwem S¹du Najwy¿szego, istnienie w³aœci-
wej i wa¿nej podstawy materialnoprawnej
jest podstawowym elementem, z którym us-
tawa  wi¹¿e  powstanie  hipoteki. 

W przeciwnym wypadku zachodzi sy-
tuacja, w której w ksiêdze wieczystej wpisana 
jest hipoteka, która rzeczywiœcie nie istnieje, 
gdy¿  nigdy  nie  powsta³a. 

Zasadnym jest wiêc, w przypadku po-
siadania nieruchomoœci obci¹¿onej wpisem 
hipoteki na rzecz banku, zbadanie prawid³o-
woœci wpisu i przeanalizowanie, czy w danym 
przypadku nie zachodzi podstawa do wy-
st¹pienia przeciwko temu bankowi z powódz-
twem, maj¹cym na celu wykreœlenie hipoteki 
bankowej.

Robert Bobkier
ORCID: [0000-0001-8212-6309]

Opracowano na podstawie:
R. Bobkier, Niew³aœciwa reprezentacja banku w do-
kumencie z art. 95 ust. 1 Prawa bankowego jako 
podstawa powództwa o uzgodnienie treœci ksiêgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, „Mo-
nitor  Prawa  Bankowego”  2021,  nr 11,  s. 90-104.
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji  

20.000,00 z³;  Dofinansowanie:  20.000,00 z³.
5) „Poprawa jakoœci œwiadczenia i rozwój 

us³ug turystycznych poprzez przebudowê 
parkingów, drogi i chodników w Gminie Ko-
wary”. Wykonano inwestycje przy ul. Ogrodo-
wej, ul. Karkonoskiej przy Parku Rekreacji
i ul. Jagielloñskiej . Dofinansowano ze œrodków 
Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
Covid–19 dla gmin górskich RFIL–2021. Rea-
lizacja: 04–11.2021 r. Wartoœæ projektu: 
1.191.277,28 z³; Dofinansowanie: 100%.

6) „Nowoczesna Edukacja – pomys³ na 
rozwój Gminy Kowary”. Podnoszenie kompe-
tencji nauczycieli i uczniów w SP1, SP3 i ZSO 
poprzez dodatkowe zajêcia oraz zakup sprzê-
tu IT i pomocy naukowych. Dofinasowanie
z RPO WD 2014–2020 Realizacja: 01.2021
– 12.2022 r. Wartoœæ projektu: 1.869.215,90 
z³;  Dofinansowanie:  1.663.190,98 z³

7) „Wspó³praca generacji Vrchlabi i Ko-
wary”. Wymiana doœwiadczeñ uczniów ZSO, 
Szko³y Bran¿owej oraz Seniorów z Kowar
i z miastem partnerskim Vrchlabi.  Dofinan-
sowanie z INTERREG PL–CZ Fundusz Mi-
kroprojektów  Euroregionu  Nysa.  Realizac-
ja:  05.2021–12.2021 r.  Wartoœæ  projektu:  
77.698,80 z³;  Dofinansowanie:  69.928,92 z³.

8) "Poprzez Wenecjê Karkonoszy do 
Kowarskiego Ratusza" – I etap projektu. Wy-
remontowano k³adki piesze: Mostek M³yna-
rza, Mostek Herbowy przy ul. S. Staszica 14
i 16. Dofinasowanie z INTERREG PL-CZ Fun-
dusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa. 
Realizacja:  01.05.2021 r.– 30.04.2022 r. War-
toœæ projektu: 125.497,22 z³;  Dofinasowanie:  
112.947,50 z³.

9. „Poprzez Mostek Miast Partnerskich
i  Wenecjê  Karkonoszy  do  Kowarskiego 
Ratusza” – II etap projektu. Zaplanowano re-

Projekty z dofinansowaniem zewnêt-
rznym  realizowane i pozyskane przez Gminê 
Miejsk¹ Kowary – Wydzia³ Rozwoju Miasta
w  2021  r. 

1) „Dobra pora na aktywne i edukacyjne 
¿ycie Seniora w Kowarach”. Cz³onkowie Klubu 
Seniora, prowadzonego przez MOPS, korzy-
staj¹ z zajêæ: edukacyjnych, ogólnorozwojo-
wych, wyjazdów, spotkañ okolicznoœciowych. 
Dofinansowanie z RPO WD 2014–2020. Rea-
lizacja: 12.2019–12.2022 r. Wartoœæ projektu: 
745.770,46 z³; Dofinasowanie: 708 481,94 z³.

2) „Wzrost jakoœci edukacji w Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Ko-
warach”. Dodatkowe zajêcia dla dzieci oraz 
doposa¿enie pracowni szkolnych w sprzêt i po-
moce naukowe. Dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnoœl¹skiego na lata 2014–2020. Realizacja:  
01.2019–06.2021r. Wartoœæ projektu: 
419.184,00 z³; Dofinansowanie: 377.265,60 z³.

3) „Odkrywanie na nowo walorów kul-
turowych i historycznych Kowar i czesko-pol-
skiego pogranicza”. Powsta³o miejsce przys-
tankowe przy wiadukcie kolejowym przy
ul. Wiejskiej. Dofinansowanie z Programu In-
terreg V-A Republika Czeska–Polska 2014
–2020 Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Nysa.  Realizacja:  01.04.2020–30.09.2021 r. 
Wartoœæ projektu: 115.760,12 z³; Dofinanso-
wanie: 104.184,10 z³.

4) „Galeria na powietrzu o historii ewan-
gelickiego kompleksu w Kowarach”. Projekt 
grantowy polega³ na uporz¹dkowaniu stare-
go cmentarza ewangelickiego i postawieniu 
tablic.  Dofinansowany z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Reali-
zacja: 05.2020–01.2021 r. Wartoœæ projektu: 
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji  

mont 4 k³adek pieszych: Mostek Miast Par-
tnerskich przy ul. Ogrodowej 40, Mostek Z³o-
tnika przy ul. Staszica 10, Mostek Piwowara 
przy ul. Waryñskiego 5 i Mostek Kowala przy 
ul. Waryñskiego 16. Dofinasowanie z INTER-
REG PL-CZ Fundusz Mikroprojektów Eu-
roregionu Nysa. Realizacja: 01.09.2021 
–31.08.2022r. Wartoœæ projektu:  160.576,37 
z³;  Dofinasowanie:  144.518,73 z³.

10) „Odkrywanie Polsko – Niemieckich 
Tradycji Piwowarskich”. Wyremontowano 
Filiê Biblioteki na Wojkowie – Centrum Wiedzy 
o Browarnictwie, powsta³o w Domu Tradycji 
„Mini Muzeum Piwowarstwa”, odrestaurowa-
no �róde³ko Jola, do wykonania zosta³o: ilu-
minacja – Ratusza, Domu Tradycji i budynku B 
UM, wydanie przewodnika turystycznego
i wykonanie murala w bramie przejœcia pod 
budynkiem 1 Maja 24. Dofinasowanie z IN-
TERREG Polska – Saksonia 2014–2020. Reali-
zacja: 10.2019 r.–12.2022 r. Wartoœæ projektu: 
1.138.143,69 z³; Dofinasowanie: 967.421,52 z³.

11)  „Zielono-niebieskie Kowary”. Re-
mont zbiornika i zagospodarowanie terenu 
przy zbiorniku ul. Zamkowa, nasadzenia ziele-
ni i systemy nawadniania, zbiorniki na desz-
czówkê i ogrody deszczowe, zielone œciany
i przystanki, monitoring, ma³a architektura, 

³awki, kosze, tablice, przebudowa chodnika
ul. Matejki. Dofinasowanie z programu EOG 
Funduszy Norweskich. Realizacja projektu: 
01.10.2021 r. – 31.03.2024 r. Wartoœæ 
projektu: 11.078.678,77 z³; Dofinasowanie: 
9.394.624,88 z³.

12) „Bezpieczna droga do szko³y w 
centrum miasta oraz do atrakcji turystycz-
nych Kowar”. Powsta³ ci¹g pieszy pomiêdzy
ul. Stanis³awa Staszica a Wichrow¹ Równi¹
w Kowarach. Dofinasowanie z UMWD – Dol-
noœl¹ski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021
i z RFIL 2021. Realizacja: 05-11.2021 r. Wartoœæ 
projektu  i  dofinansowanie:  249.353,05  z³.

13) „Przebudowa przejœæ dla pieszych 
przy Al. Wolnoœci i przy ul. W³adys³awa II 
Jagielloñczyka w Kowarach”. Zamontowanie 
wyniesionych przejœæ, oznakowania pionowe-
go i poziomego, elementów odblaskowych
i oœwietlenia. Dofinasowanie z Rz¹dowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Reali-
zacja:  10.2021 r. – 09.2022 r. Wartoœæ projek-
tu: 125.000,00 z³; Dofinasowanie: 100.000,00 
z³.

14) „Budowa infrastruktury s³u¿¹cej wyt-
warzaniu energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ od-
nawialnych przez cz³onków Karkonoskiego 
Klastra Energii”. Mikroinstalacje powstan¹ na 
budynkach MOK, MSR, MOPS i ZSO. Dofi-
nansowannie z RPOWD 2014 – 2020 Re-
alizacja:  01-12.2022  r.  Wartoœæ  projektu: 
794.364,20 z³;  Dofinasowanie:  548.949,48 z³.

15) „Przystanek Kowary” – dofinasowa-
nie: Rz¹dowy Fundusz Polski £ad Program In-
westycji Strategicznych. Przystosowanie bu-
dynku by³ego dworca PKP przy ul. Dworcowej 
8 na dzia³alnoœæ kulturalno–turystyczno–us-
³ugow¹, t.j.: Informacja Turystyczna i Muzeum 
Rzemios³a Kowar, Karkonoskie Centrum Pro-
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji

duktu Lokalnego (miejsce ekspozycji i skle-
pu) Miejska Biblioteka Publiczna. Realizacja: 
10.2021 r. – 12.2023 r. Wartoœæ projektu: 
5.000.000,00 z³; Dofinasowanie: 4.500.000,00 
z³.

16) „Termomodernizacja budynku Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kowarach.” Dofinasowanie z RPO WD 
2014-2020 ZIT AJ. Realizacja: 01-12.2022 r. 
Wartoœæ projektu: 1.095.112,64 z³; Dofinan-
sowanie:  918.520,74  z³.

17) „Kowarskie Stragany – jarmark pro-
duktu lokalnego w krainie Ducha Gór”. Zor-
ganizowano 3 jarmarki na Starówce Kowar-
skiej od lipca do wrzeœnia 2021r. Dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Realizacja: 06-
09.2021r. Wartoœæ projektu: 30.000,00 z³; Do-
finansowanie:  100%.

18) „Wenecja Karkonoszy – Kwiatowy 
Festiwal Ducha Gór” . Organizacja festiwalu 
kwiatowego 26.09.2021 – Muszla koncerto-
wa, który by³ poprzedzony ukwieceniem
8 mostów na Jedlicy w centrum Kowar. Do-
finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 05–09.2021r. 
Wartoœæ projektu: 30.000,00 z³; Dofinan-
sowanie:  100%.

19) „Poprzez Wenecjê Karkonoszy do 
Prze³omu Piszczaka” – III etap projektu. Pla-
nowany jest remont 2 k³adek pieszych przy
ul. Wiejskiej przy wiadukcie kolejowym, Mo-

stek Ceramika i Mostek Filcarza. Dofinanso-
wanie z INTERREG PL-CZ Fundusz Mikropro-
jektów Euroregionu Nysa. Termin realizacji: 
03–12.2022r. Wartoœæ projektu: 151.237,98  
z³;  Dofinasowanie:  136.114,18  z³.

20) „Kowarskie Stragany – jarmark pro-
duktu lokalnego czesko-polskiego pogra-
nicza”. Planowana jest organizacja 3 jar-
marków na Starówce Kowarskiej w okresie 
wakacyjnym.  Dofinansowanie  z  INTERREG
PL-CZ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu 
Nysa. Realizacja: 04–12.2022r. Wartoœæ pro-
jektu: 99.483,48 z³; Dofinasowanie:  89.535,13 
z³.

21) Poprawa cyberbezpieczeñstwa oraz 
doposa¿enie w sprzêt IT Urzêdu Miejskiego
w Kowarach i gminnych jednostek, w tym 
szkó³ SP1 i ZSO, oraz zestawienie bezpie-
cznych tuneli komunikacyjnych. Dofinasowa-
nie z Grantu Cyfrowa Gmina z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizacja:
12.2021 r. – 09.2023 r. Wartoœæ projektu
i  dofinansowanie:  319.500,00  z³.

W sumie wartoœæ w/w projektów to  
24.835.853,96 z³, a pozyskane do nich dofi-
nansowanie to kwota 21.675.814,03 z³, nato-
miast wk³ad w³asny gminy to 3.160.039,62 z³.

Szczegó³y dot. zakresu realizacji w/w pro-
jektów znajduj¹ siê na stronie: www.kowary.pl 
pod zak³adk¹  Projekty Unijne, dotacje, granty 
GMK  i  NGO  lub  na  stronie:
https://turysta.kowary.pl/projekty-unijne/ 
pod zak³adk¹: Projekty Unijne, dotacje, granty 
– GMK.

Anna Pyzik
Zastêpca Naczelnika 

Wydzia³u Rozwoju Miasta 
ds. funduszy pomocowych i rozwoju  



Urz¹d Miejski w Kowarach 
ZMIANA OGRANIZACJI PRACY

UWAGA: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZÊDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

W zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. dotycz¹cym 
czêœciowego znoszenia ograniczeñ zwi¹zanych z koronawirusem informujê, ¿e wizyty osobiste 
w  Urzêdzie  pozostaj¹  ograniczone  wy³¹cznie  do  sytuacji  niezbêdnych  dla  obywateli.

W sprawach z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych, 
œwiadczenia us³ug komunalnych, decyzji zwi¹zanymi z inwestycjami, np. dotycz¹cymi ochrony 
œrodowiska, wymagaj¹cych osobistej wizyty w Urzêdzie, konieczna jest wczeœniejsza konsultacja 
z  pracownikiem  oraz  umówienie  siê.

SEKRETARIAT:
tel. 75 64 39 222, 75 718 24 16 – sekretariat@kowary.pl

BIURO OBS£UGI KLIENTA:
tel. 75 64 39 222  e-mail: bok@kowary.pl

EWIDENCJA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŒCI: 
tel. 75 64 39 227 e-mail: wss@kowary.pl

URZ¥D STANU CYWILNEGO:
tel. 75 64 39 226 lub e-mail: usc@kowary.pl

PODATKI / OP£ATY ZA ODPADY KOMUNALNE (informacje o stanie swoich zobowi¹zañ):
tel. 75 64 39 224 lub e-mail: podatki@kowary.pl

WYDZIA£ ROZWOJU MIASTA:
tel. 75 64 39 225 lub e-mail: wrm@kowary.pl / gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, 
infrastruktura techniczna, ochrona œrodowiska
tel. 75 64 39 228 lub e-mail: wrm@kowary.pl / gospodarka nieruchomoœciami, dzier¿awa, 
rolnictwo, gospodarka przestrzenna
tel. 75 64 56 115 lub e-mail: anna.pyzik@kowary.pl / fundusze pomocowe

W budynku g³ównym przy Biurze Obs³ugi Klienta zosta³a umieszczona skrzynka podawcza.
Sprawy  s¹  za³atwiane  na  bie¿¹co.

Sprawy mo¿na za³atwiæ równie¿ przez ePUAP: /fw351fy5s7/skrytka.

Burmistrz Miasta Kowary
El¿bieta Zakrzewska
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Urz¹d Miejski w Kowarach 
Godziny otwarcia i dane teleadresowe

 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

   BURMISTRZ MIASTA KOWARY
   El¿bieta Zakrzewska

   ZASTÊPCA BURMISTRZA MIASTA KOWARY
   Ryszard Rzepczyñski

   SKARBNIK MIASTA KOWARY
   Agata M³odawska

     

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.

Wydzia³ Spraw Spo³ecznych 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. 

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 10
tel. 75 64 39 222, 
E-mail: burmistrz@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 9
tel. 75 64 56 113, e-mail: zb@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 14-17
tel. 75 64 39 224, 519 121 066, e-mail: skarbnik@kowary.pl   
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 Wizyty osobiste 
w  UM Kowary  

pozostaj¹  
ograniczone!
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Urz¹d Miejski w Kowarach 
Dane teleadresowe 

   SEKRETARZ MIASTA KOWARY  
   Dorota Czy¿ak

  
BIURO OBS£UGI KLIENTA

   SEKRETARIAT

   WYDZIA£ SPRAW SPO£ECZNYCH

   URZ¥D STANU CYWILNEGO

WYDZIA£ ORGANIZACYJNY i KADR

   WYDZIA£ ROZWOJU MIASTA

BIURO RADY MIEJSKIEJ

   WYDZIA£ FINANSOWY

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 2
tel. 75 64 56 116, e-mail: sekretarz@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 8
tel. 75 71 82 416, e-mail: sekretariat@kowary.pl   

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 2
tel. 75 64 39 227, e-mail: wss@kowary.pl   

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1
tel. 75 64 39 226, e-mail: usc@kowary.pl 

   
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1-2
tel. 75 64 56 116, e-mail: kadry@kowary.pl 

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 3-7
tel. 75 64 39 225, 75 64 39 228, 75 64 39 229, 
E-mail: wrm@kowary.pl   

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, II piêtro, pokój nr 26
tel. 75 64 39 232, e-mail: rada@kowary.pl 

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, 
I piêtro, pokój nr 14-17
75 64 39 223, tel. 75 64 39 224, 
e-mail: wf@kowary.pl   

  

3
0

UWAGA:
W zwi¹zku 

z epidemi¹ COVID-19
Zwiedzanie 

kowarskiego ratusza 
i Sal Tradycji Miasta 

do odwo³ania
zawieszone!

 INFORMACJA TURYSTYCZNA

 INFORMATYCY

 STANOWISKO DS. KONTROLI
I KONTROLII ZARZ¥DCZEJ 

 INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
 Roman Zelga

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, 
przyziemie ratusza,
tel. 75 718 24 89
e-mail: turystyka@kowary.pl  

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pok. 27
tel. 75 64 56 117
e-mail: informatyk@kowary.pl  

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pok. 25
tel. 75 64 39 231
e-mail: zbigniew.klimek@kowary.pl

Elit Partner Sp. z o.o.
tel. 42 30 70 875, 577 070 855
e-mail: iod@kowary.pl  

Wiêcej w Biuletynie
Informacji Publicznej: 
www.bip.kowary.pl
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 Wizyty osobiste 
w  UM Kowary  

pozostaj¹  
ograniczone!



Rada Miejska w Kowarach  
Zakres dzia³ania, sk³ad, komisje, dy¿ury

DY¯URY RADNYCH: 

UWAGA: W zwi¹zku z og³oszeniem stanu 
epidemii informujemy, i¿ dy¿ury Radnych 
i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej 
zostaj¹  zawieszone do odwo³ania.

SK£AD RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH:
Maciej Michella  - Przewodnicz¹cy
Beata Espenschied - Wiceprzewodnicz¹ca
Rados³aw Adamowicz 
Adam Bierowski 
Ewa Borczyk
Tadeusz Cwynar 
Anna Klepacz  
Krzysztof £ubiñski
Andrzej Machnica  
Ewa Pêdziwiatr  
Kamila Pietraszek  
Karol Przybylak  
Dagmara Rodowicz 
Stanis³aw Schmidt 
Ma³gorzata Starêga 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
Komisja Rewizyjna:
Kamila Pietraszek – przewodnicz¹ca komisji, Dagmara Rodowicz – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Krzysztof £ubiñski, Andrzej Machnica, Ewa Pêdziwiatr.

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji:
Rados³aw Adamowicz – przewodnicz¹cy komisji,  Dagmara Rodowicz – zastêpca przewodnicz¹cej komisji,
Adam Bierowski, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Andrzej Machnica, Kamila Pietraszek, Ma³gorzata Starêga.

Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza:
Ma³gorzata Starêga – przewodnicz¹ca komisji, Beata Espenschied – zastêpca przewodnicz¹cej komisji
Rados³aw Adamowicz, Adam Bierowski, Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Krzysztof £ubiñski,
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, Andrzej Machnica, Krzysztof £ubiñski, 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.

Przedstawiciel Rady Miejskiej do Zwi¹zku Gmin Karkonoskich: Tadeusz Cwynar.
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BIURO RADY MIEJSKIEJ
Budynek “A” 

Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pokój nr 26,

tel. 75 64 39 232, 
e-mail: rada@kowary.pl

 Wizyty osobiste 
w  UM Kowary  

pozostaj¹  
ograniczone!



Jednostki organizacyjne gminy  
Dane teleadresowe:

Karkonoski System Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddz. w Kowarach
Kowary, ul. Jeleniogórska 39
tel. 75 718 27 71
e-mail: kowary@kswik.eu, www.kswik.eu

        EKO Kowary Sp. z o.o.
        Kowary, ul. Zamkowa 2a
        tel. 505 220 535
        

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ

ZARZ¥D EKSPLOATACJI ZASOBÓW 
KOMUNALNYCH

MIEJSKA S£U¯BA RATOWNICZA

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1

SZKO£A PODSTAWOWA NR 3
IM. JÓZEFA GIELNIAKA

Dyrektor: Ewa Hamziuk
Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 75 718 21 13, fax: 75 761 02 05
sekretariat@mopskowary.pl
www.mopskowary.pl

Dyrektor: Jerzy Wateha 
Kowary,  ul. Dworcowa 11
tel. 75 718 23 08, fax. 75 761 48 05
sekretariat@zezk.pl
www.zezk.pl

Komendant: Wies³aw Kêdzierski
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

Dyrektor: Ma³gorzata Krysiak
Kowary, ul. Staszica 16
tel./fax. 75 718 23 91, tel. 75 718 30 97
jedyneczkakowary@poczta.onet.pl
www.sp1.kowary.pl

Dyrektor: Henryk Maniecki
Kowary, ul. 1 Maja 72
tel./fax. 75 718 21 42
sp3kowary@gazeta.pl
www.sp3-kowary.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dyrektor: Janusz Tymiñski
Kowary, ul. Szkolna 1
tel. 75 718 21 11
sekretariat@zso-kowary.pl
www.zso-kowary.pl

Dyrektor: Zofia Olszewska
Kowary, ul. Sienkiewicza 9
tel. 75 718 25 34
sekretariat@przedszkole1-kowary.pl
www.przedszkole1kowary.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Dariusz Kaliñski
ul. Szkolna 2
tel. 75 718 25 77
kowary.mok@gmail.com
www.mok.kowary.pl

Dyrektor: Danuta Bunij
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

23

 Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

pozostaj¹  
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Lokale us³ugowe
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych 
w Kowarach zarz¹dza 557 lokalami mieszkalny-

2mi o pow. 23.418m  mieszcz¹cych siê w 192 
budynkach w 100% gminnych. Zarz¹dzamy 
równie¿ 21 lokalami u¿ytkowymi mieszcz¹cymi 

2siê w 20 budynkach o pow. 1427 m  oraz 72 po-
2mieszczeniami gospodarczymi o pow. 678 m . 

Obs³ugujemy 1447 wspólnoty mieszkaniowe na 
terenie Kowar w roku 2021 przyby³o 7 nowych 
wspólnot.

Pod koniec roku 2021 r zakupiliœmy samo-
chód dostawczy Opel Moveno, koparkê oraz 
podnoœnik. Dziêki dodatkowo zakupionym 
sprzêtom mo¿emy wykonywaæ wiele dodat-
kowych prac na rzecz najemców i w³aœcicieli 
oraz  Gminy  Miejskiej  Kowary.

Jako ZEZK posiadamy w swojej obs³udze 
równie¿ kowarskie cmentarze komunalne i oœ-
wietlenie Gminy Miejskiej Kowary, pod nasz¹ 
piecz¹ s¹ równie¿ oznakowania i znaki dro-
gowe.

W roku 2021 wykonaliœmy na Cmentarzach 
Komunalnych wiele prac porz¹dkowych miêdzy 
innymi wykonanie alejek na nowym cmentarzu , 
postawienie nowego boksu na odpady komu-
nalne oraz wymiana czêœci ogrodzenia . W roku 
2022 mamy w planie wybudowanie Kolum-
barium na nowym cmentarzu, poniewa¿ ta for-
ma pochówku zyskuje coraz wiêcej zwolen-
ników.
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Lokale us³ugowe  
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

Rok 2021 up³yn¹³ równie¿ pod has³em 
wymiany, naprawiania i odœwie¿ania znaków 
drogowych na terenie gminy Kowary, które 
wymaga³y ju¿ takich dzia³añ. Wymieniliœmy na 
nowe ok 100 znaków pionowych, podobn¹ iloœæ 
naprawiliœmy. Na bie¿¹co te¿ monitorujemy ich 
jakoœæ.

Od 01.01.2021 r, ZEZK przej¹³ obowi¹zki 
zwi¹zane z utrzymaniem sprawnoœci infra-
struktury  miejskiego  oœwietlenia  ulicznego. 
Polega to na miêdzy innymi wymianie nies-
prawnych opraw, naprawie uszkodzonych kabli
i przewodów linii napowietrznych, konserwacji 
lub wymianie s³upów oœwietleniowych, prze-
prowadzaniu bie¿¹cych kontroli stanu oœwiet-
lenia itp.

W minionym roku zamontowaliœmy oprawy 
zasilane bateriami solarnymi na obu cmenta-
rzach komunalnych. Otworzyliœmy równie¿ liniê 
oœwietlaj¹c¹ dojazd do WYSPY przy ul. Karko-
noskiej.

Przy naszym udziale zosta³ tak¿e rozbudo-
wany  system  monitoringu  miejskiego.

Dbamy równie¿ o oœwietlenie Gminy Ko-
wary. Reagujemy sprawnie na zg³oszenia awarii. 
Staramy siê, aby nasze miasto by³o oœwietlone,
a mieszkañcy czuli siê bezpieczni wieczorowa 
por¹.

W roku 2021 dokonaliœmy równie¿ wiele 
remontów zarówno na zasobie gminnym jak 
równie¿ zarz¹dzanych przez nas wspólnotach 
mieszkaniowych, miêdzy innymi remont dachu 
1 Maja 84, remont ci¹gu pieszego przed bu-
dynkiem Sienkiewicza 3, remont dachu Kowal-
ska 24 i wiele innych prac na zasobie gminnym 
jak  i  wspólnot  mieszkaniowych.

Bierzemy równie¿ czynny udzia³ w usu-
waniu szkód popowodziowych jak równie¿ 
innych zdarzeniach nag³ych i losowych tj. wiat-
ry,  huragany,  powodzie,  po¿ary.

W 2021 roku pomagaliœmy równie¿ w or-
ganizowanych przez Urz¹d Miejski w Kowarach 
imprezach  rekreacyjnych.

ZEZK

Wiêcej informacji na stronie: www.zezk.pl

Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Miasta Kowary 
oraz Burmistrz Miasta Kowary dziêkuj¹:

Niepublicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej 
Zgromadzenia Sióstr œw. El¿biety w Mi³kowie 

za przekazanie srodków dezynfekujacych 
i czystosci, balkoników dla osób potrzebujacych, 

Pani Ma³gorzacie £aszcz
za przekazanie dla potrzebuj¹cych 

kuchenki gazowej.
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ramach dodatku os³onowego:
– jednoosobowe gospodarstwo domowe 
otrzyma 400 lub 500 z³* przy za³o¿eniu, ¿e 
jej dochód nie przekroczy 2100 z³otych, 
– gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 
lub 750 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie 
przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na 
osobê, 
– gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 
z³ lub 1062,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód 
nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na 
osobê, 
– gospodarstwo 6 i wiêcej osobowe ot-
rzyma 1150 z³ lub 1437,50 z³* przy za³o-
¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³o-
tych miesiêcznie na osobê. 
*Podwy¿szenie kwoty dofinansowania jest uzale¿nio-

ne od Ÿród³a ogrzewania – wy¿sza kwota dodatku 
przys³uguje w przypadku gdy g³ównym Ÿród³em ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest kocio³ na paliwo 
sta³e, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia wêglowa lub piec kaf-
lowy na paliwo sta³e, zasilane wêglem lub paliwami 
wêglopochodnymi, wpisane do centralnej ewiden-
cji emisyjnoœci budynków, o której mowa w art. 27a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewi-

DODATEK OS£ONOWY 
NOWE ŒWIADCZENIE SOCJALNE
Dla kogo, gdzie z³o¿yæ wniosek, 

wysokoœæ pomocy, rozstrzygniêcie, 
kiedy wyp³aty?

Dodatek os³onowy to nowe œwiadcze-
nie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on 
stanowiæ wsparcie dla najbardziej potrze-
buj¹cych obywateli i wskazanym w 
ustawie cudzoziemcom, w pokryciu czêœci 
kosztów energii. 

Dodatek os³onowy stanowi kluczowy 
element rz¹dowej tarczy antyinflacyjnej, 
który ma zniwelowaæ rosn¹ce ceny energii, 
gazu i ¿ywnoœci. Zgodnie z zaproponowa-
nymi przepisami bêdzie on przys³ugiwa³ 
gospodarstwu domowemu, którego prze-
ciêtne miesiêczne dochody (w rozumieniu 
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych) nie 
przekraczaj¹ 2100 z³ w gospodarstwie jed-
noosobowym albo 1500z³ na osobê w gos-
podarstwie  wieloosobowym.

Wysokoœæ dop³at w skali roku w 

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
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filu zaufanego – od stycznia 2022 r. do
31  paŸdziernika  2022r.; 
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 
2022 r. do 31 paŸdziernika 2022 r. w sie-
dzibie Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Kowarach ul. Zamkowa 5. 

Przyznanie dodatku os³onowego nie 
wymaga wydania decyzji. Odmowa przyz-
nania dodatku os³onowego, uchylenie lub 
zmiana prawa do tego dodatku oraz roz-
strzygniêcie w sprawie nienale¿nie pobra-
nego dodatku os³onowego wymagaj¹ wy-
dania decyzji. Wnioskodawcy zostanie 
przes³ana informacja o przyznaniu dodat-
ku os³onowego na wskazany przez niego 
adres poczty elektronicznej – o ile wnios-
kodawca wskaza³ adres poczty elektro-
nicznej we wniosku o wyp³atê dodatku 
os³onowego. W przypadku gdy wniosko-
dawca nie wska¿e adresu poczty elektro-
nicznej we wniosku o wyp³atê dodatku 
os³onowego bêdzie mia³ mo¿liwoœæ odeb-
rania od tego organu informacji o przy-
znaniu dodatku os³onowego. Nieodebranie 
informacji o przyznaniu dodatku os³ono-
wego nie wstrzymuje wyp³aty tego do-
datku.

Od 4 stycznia 2022 r. uruchomiona zo-
sta³a specjalna infolinia dotycz¹ca dodat-
ku os³onowego. Pod numerem +48 22 369 
14 44 dzwoni¹cy otrzymaj¹ profesjonaln¹ 
pomoc w dni robocze – od poniedzia³ku do 
pi¹tku  w  godzinach  8:00–16:00.

W przypadku pytañ lub w¹tpliwoœci pro-
simy o kontakt telefoniczny z Miejskim Oœ-
rodkiem Pomocy Spo³ecznej w Kowarach 
pod numerem 75 718 21 13 wew. 35 lub 
697 917 193  w godzinach od 7:15 do 15:15. 

MOPS 

dencji emisyjnoœci budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554,  
1162  i  1243).

W przypadku dodatku os³onowego 
obowi¹zywaæ bêdzie tzw. zasada z³otówka 
za z³otówkê. Oznacza to, ¿e dodatek ten 
bêdzie przyznawany nawet po przekrocze-
niu kryterium dochodowego, a kwota do-
datku bêdzie pomniejszana o kwotê tego 
przekroczenia. Minimalna kwota wyp³aca-
nych dodatków os³onowych bêdzie wyno-
siæ  20 z³.

Dodatek os³onowy przyznany na pod-
stawie wniosków z³o¿onych w styczniu 
2022 r. bêdzie wyp³acony w dwóch rów-
nych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
Te osoby, które nie z³o¿¹ wniosku do koñca 
stycznia 2022 r., nadal bêd¹ mog³y ubiegaæ 
siê o wsparcie. Wówczas musz¹ z³o¿yæ kom-
pletny wniosek do 31 paŸdziernika 2022 r. 
W tym przypadku wyp³ata dodatku zo-
stanie zrealizowana najpóŸniej do 2 grud-
nia  2022 r.

Ustawa o dodatku os³onowym stanowi, 
¿e jedna osoba mo¿e wchodziæ w sk³ad 
tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wyp³atê do-
datku os³onowego dla gospodarstwa do-
mowego wieloosobowego z³o¿y³a wiêcej 
ni¿ jedna osoba, dodatek ten przyznawany 
jest wnioskodawcy, który z³o¿y³ taki wnio-
sek  jako  pierwszy.

Jak z³o¿yæ wniosek o dodatek os³o-
nowy?

Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ:
– elektronicznie za pomoc¹ œrodków ko-
munikacji elektronicznej opatrzonych  kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnieniem z wykorzystaniem pro-

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:

�ród³o: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy



28

Najwiêkszym zainteresowaniem wœród 
Seniorów ciesz¹ siê zajêcia ruchowe z fizjo-
terapeut¹,  manualne  oraz  kulinarne.

Ka¿de spotkanie jest wyj¹tkowe. Se-
niorzy mog¹ liczyæ na wzajemne wsparcie,  
porozmawiaæ i wymieniæ opinie. Jest to dos-
kona³a okazja, aby zwróciæ uwagê na za-
anga¿owanie Seniorów w budowaniu dob-
rych relacji i tworzeniu przyjaznego œrodo-
wiska  wœród  mieszkañców  Kowar.

Na zdjêciach krótka relacja z dzia³al-
noœci  Edukacyjnego  Klubu  Seniora.

EKS

EDUKACYJNY KLUB SENIORA 

W 2021 roku swoj¹ dzia³alnoœæ konty-
nuowa³ Edukacyjny Klub Seniora, z zacho-
waniem pe³nego re¿minu sanitarnego. Za-
jêcia odbywa³y siê zgodnie z co mie-
siêcznym harmonogramem, ka¿dy uczest-
nik znalaz³ coœ dla siebie. By³y wyjazdy na 
basen, do kina i teatru. Najwa¿niejsze,
¿e w czasie pandemii Covid-19 mogliœmy siê 
spotykaæ z Seniorami, organizowaæ wie-
czorki taneczno–muzyczne integruj¹ce Se-
niorów.

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
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Parafia rzymskokatolicka i ewangelicka  
Dane teleadresowe:

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 
WANG W KARPACZU

Koœció³ Górski Naszego Zbawiciela WANG
Karpacz, ul. Na Œnie¿kê 8
tel. 75 76 19 228 – ks. prob. Edwin Pech 
tel. 75 75 282 90 – koœció³ Wang 
tel. 75 75 282 92 – kancelaria parafialna 
e-mail: wang@wang.com.pl 
www.wang.com.pl  

Nabo¿eñstwa  niedzielne:  w  Karpaczu
w  ka¿d¹  niedzielê  i  œwiêta  o  godz.  10:00.
Nabo¿eñstwa tygodniowe: adwentowe, 
pasyjne i inne œwi¹teczne i okolicznoœciowe 
wg ustalonego porz¹dku dostêpnego na 
stronie  internetowej  Parafii.

Inne dzia³ania Parafii Wang: 

NZOZ Diakonia Wang 
Karpacz, ul. Na Œnie¿kê 7
tel. 75 75 28 299 – biuro
e-mail: diakonia@wang.com.pl, 
www.wang.com.pl 
Zakres dzia³ania: pielêgniarstwo œrodo-
wiskowe, rodzinne, pielêgniarska opieka 
d³ugoterminowa, pomoc przedmedyczna, 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej,  transport  chorych. 

Wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego
tel. 607 100 973               
Wypo¿yczalnia s³u¿y zarówno l¿ej jak i bar-
dziej chorym oraz ich rodzinom. Dostêp-
noœæ sprzêtu w obliczu ciê¿kiej choroby 
pacjenta umo¿liwia pobyt chorego w domu.
Wypo¿yczalnia dzia³a w ramach struktury 
NZOZ  Diakonia  Wang.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. IMIENIA NAJŒWIÊTSZEJ MARYI 
PANNY W KOWARACH

Kowary, Plac Franciszkañski 1 
tel. 75 718 23 50; wew. 23 lub 10
e-mail: parafia.kowary@gmail.com
www.kowary.franciszkanie.pl

Kancelaria  parafialna  jest  czynna:
we wtorki i czwartki od 9:00 do 10:00 oraz 
od 16:00 do 17:30, w pi¹tki od 19:30 do 
20:30, oprócz œwi¹t i uroczystoœci.

Klasztor oo. Franciszkanów
Kowary, Plac Franciszkañski 1
tel. 75 718 23 50

Kaplica pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
Kowary, ul. Wojska Polskiego 5b
tel. 75 718 30 67

Kaplica pw. œw. Maksymiliana Marii 
Kolbego
Kowary, ul. Wiejska 45, tel. 75 718 30 12

Niedzielny porz¹dek Mszy œw.:
* Koœció³ Parafialny - pl. Franciszkañski
7:30, 9:00, 10:30 (suma parafialna), 12:00 
(Msza  œw.  z  udzia³em  dzieci),  18:00.
* Kaplica MB Czêstochowskiej - Wojków
9:00, 11:00.
* kaplica œw. Maksymilina - ul. Wiejska
10:00, 12:00. 
Msze w dni powszednie: 7:00, 18:00.

* Kaplica Œwiêtej Anny (ul. Kowalska 41)
Msze œw. odprawiane s¹ w ka¿d¹ II nie-
dzielê  miesi¹ca  o  godzinie  16.00.

 Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

mog¹ byæ  
ograniczone!



Edukacja  
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

WIEŒCI Z ZSO

Uczniowie i nauczyciele po 
bardzo mi³ych obchodach 70-le-
cia szko³y wrócili do codzien-
noœci. W tym nie³atwym czasie 
cieszy nas, ¿e szko³ê omijaj¹ k³o-
poty pandemiczne zwi¹zane z za-
chorowaniami. Ma³o liczne klasy
i dni przewidziane na praktyki 
pomagaj¹ chroniæ siê przed z³oœ-
liwym wirusem, dlatego odno-
towaliœmy tylko jedn¹ sytuacjê, 
kiedy klasa zmuszona by³a do tygodnio-
wej kwarantanny. Szko³a jest w trakcie re-
alizacji programu unijnego „Nowoczesna 
edukacja” rozwijaj¹cym w swym g³ównym 
za³o¿eniu kompetencje cyfrowe, wiedzê 
matematyczn¹ i przyrodnicz¹. Uczniowie 
uczestnicz¹ w wielu zajêciach rozwijaj¹-
cych ich zainteresowania (ekologia i ba-
danie œrodowiska), a tak¿e w zajêciach wy-
równawczych  z  matematyki  i  chemii.

Kursy kszta³cenia zawodowego organi-
zowane  przez oœrodek w Jeleniej Górze
z powodu jego k³opotów finansowych mu-

sia³y zostaæ przeniesione do innych miast
i tak nasi uczniowie trafili do Œwidnicy, 
K³odzka, Ziêbic oraz Wschowy (kurs e-lear-
ning). To dobrze zorganizowane oœrodki, 
które oferuj¹ wysoki poziom kszta³cenia,
a uczniowie w zdecydowanej wiêkszoœci 
chwal¹ sobie te kursy. Przygotowujemy 
tak¿e uczniów szko³y bran¿owej do pierw-
szego egzaminu wed³ug nowej formu³y, 
wed³ug której zadania egzaminacyjne roz-
wi¹zywane s¹ wy³¹cznie na komputerach
i automatycznie przesy³ane do Okrêgowej 
Komisji Egzaminacyjnej we Wroc³awiu. To 

du¿e wyzwanie logistyczne i tech-
niczne dla szko³y, zw³aszcza ¿e w 
tym roku do egzaminu w wielu 
zawodach  podchodz¹ dwie klasy 
bran¿owe (po gimnazjum i po 
szkole podstawowej). Dyrekcja 
szko³y jest w trakcie rozmów do-
tycz¹cych uczestnictwa naszych 
uczniów w programie ERAS-
MUS+ umo¿liwiaj¹cego wyjazdy 
na praktyki zawodowe do Grecji  
ju¿  w  przysz³ym  roku.
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Edukacja  
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

Zakoñczy³ siê pierwszy etap ogólnopol-
skiego konkursu dla m³odych inwestorów 
gie³dowych, szko³a bierze w nim udzia³
z sukcesami od lat. Tym bardziej mi³o
jest poinformowaæ, ¿e nasza dru¿yna jest
w pierwszej dziesi¹tce (TOP 10) na Dol-
nym Œl¹sku, wyprzedzaj¹c renomowane li-
cea z Wroc³awia, Legnicy czy Wa³brzycha. 
Na najbli¿sze miesi¹ce zaplanowano utwo-
rzenie przy szkole stowarzyszenia o nazwie 
„SOLARIS” i wkrótce ruszy proces organi-
zacyjny zakoñczony rejestracj¹ w s¹dzie. 
Dziêki temu szko³a bêdzie mog³a zyskaæ 
wsparcie  instytucjonalne  i  sponsorskie.

Kolejnym z projektów jest utworzenie
w przysz³ym roku szkolnym klasy wojsko-
wej pod patronatem Ministerstwa Obrony 

Narodowej. To klasa liceum o profilu woj-
skowym tzw. Oddzia³ Przygotowania Woj-
skowego w LO z rozbudowanym progra-
mem nauczania o teoretyczne i praktyczne 
zajêcia wojskowe. Wszyscy zainteresowani 
mog¹ wiêcej informacji uzyskaæ u Dyrekcji 
ZSO.

Trwaj¹ przygotowania do 30. fina³u 
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
– odbêdzie siê 30 stycznia, a wolontariu-
szami bêd¹ g³ównie uczniowie z kowarskich 
szkó³. Dope³nieniem akcji bêdzie odbywa-
j¹ca siê online licytacja gad¿etów WOŒP 
oraz przedmiotów otrzymanych od sympa-
tyków  orkiestry.

Dyrekcja 
ZSO w Kowarach
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tematyczne. Dodatkowe zajêcia realizowane 
s¹ systematycznie i bêd¹ trwa³y do grudnia 
2022 roku, a ich liczba zaspakaja potrzeby 
wszystkich uczniów szko³y. Gdyby policzyæ ³¹-
czn¹ liczbê projektowych godzin zajêæ dydak-
tycznych, które odbêd¹ siê w tym roku ka-
lendarzowym, to jest ich 1530, czyli œrednio 
8,5 godziny dziennie w ka¿dym dniu nauki
w roku 2022. Ponadto w ramach projektu 
realizowana jest jeszcze pomoc psychologicz-
no – pedagogiczna. Tu liczba godzin jest tak¿e 
du¿a  i  wynosi  360.

Poza tak ogromnym przedsiêwziêciem, 
jakim jest projekt „Nowoczesna edukacja”,
od wielu lat wspó³pracujemy ze szko³ami
w Czechach. W I pó³roczu obecnego roku 
szkolnego uczestniczyliœmy w polsko–czeskim 
projekcie pn. „Sport jest naszym spo³ecznym 
dobrem” realizowanym we wspó³pracy z 
Vrchlabi. Nawi¹zaliœmy równie¿ partnerskie 
kontakty ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 im. Leo-
nida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Planuje-
my organizacjê wymian m³odzie¿owych miê-
dzy naszymi szko³ami. Mamy tak¿e nadziejê na 
wspo³pracê ze szko³¹ z Ukrainy, poniewa¿ 
pierwsze dzia³ania w tym kierunku realizo-
wane  by³y  ju¿  w  roku  2021.

NAJWIÊKSZA SZKO£A W KOWARACH 
ZAPRASZA

Szko³a Podstawowa nr 1 jest najwiêksz¹ 
placówk¹ oœwiatow¹ na terenie naszego 
miasta. Obecnie uczy siê u nas 379 uczniów
w 19 klasach od I do VIII. W 2 oddzia³ach 
przedszkolnych uczy i bawi siê 43 dzieci
w  wieku  od 4  do  6  lat.

Pierwsze pó³rocze tego roku szkolnego 
przebieg³o, jak na obecn¹ sytuacjê w kra-
ju, doœæ spokojnie – realizowaliœmy zajêcia
w wiêkszoœci w formie stacjonarnej. Pomimo 
pandemii uchroniliœmy siê przed masowymi  
nieobecnoœciami  dzieci  i  nauczycieli.

Od wrzeœnia nasi uczniowie uczestnicz¹
w dodatkowych zajêciach w ramach realizacji 
projektu unijnego pod nazw¹ „Nowoczesna 
edukacja – pomys³ na rozwój Gminy Kowa-
ry”, finansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 
na lata 2014-2020. W ramach programu SP
nr 1 w Kowarach pozyska³a 680.456,55 z³.
Ta ogromna pula œrodków jest wykorzysty-
wana na organizacjê dodatkowych zajêæ dla 
uczniów, dokszta³canie nauczycieli i doposa-
¿enie szko³y w nowoczesne pracownie ma-
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strony szkolnej, poniewa¿ do 10 lutego 2022 r. 
pojawi¹ siê na nich szczegó³owe informa-
cje  o  terminach  i  zasadach  rekrutacji.
Pod adresem www.sp1kowary.edupage.org, 
w zak³adce Dokumenty/Dokumenty szkolne 
(w górnym pasku) po 10 lutym br. pojawi siê 
uaktualniona zak³adka Rekrutacja do oddzia-
³ów przedszkolnych i klas pierwszych. Poza 
aktualnym Regulaminem rekrutacji umiesz-
czone tam zostan¹ dokumenty niezbêdne do 
zapisania dziecka do szko³y lub przedszkola. 
Bêd¹ one w formie edytowalnej. Wype³nio-
ne i podpisane dokumenty w formie sca-
nu bêdzie mo¿na przes³aæ na adres szko³y:  
sekretariat@sp1kowary.pl.

¯ycz¹c udanego i spokojnego 2022 roku 
serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci 
do  naszej  placówki.  Naprawdê  warto!

Dyrektor SP 1
Ma³gorzata Krysiak

Wszelkie inne dzia³ania szkolne prowa-
dzone s¹ na bie¿¹co i z du¿ym zaanga¿o-
waniem zarówno ze strony nauczycieli,
jak i dzieci. Uczestniczymy w konkursach 
szkolnych i miêdzyszkolnych, przygotowujemy 
i prezentujemy na stronach szko³y prezentac-
je fotograficzne i filmowe, promujemy nasz¹ 
szko³ê i naszych uczniów, wspó³pracujemy
z lokalnymi instytucjami. Nasi uczniowie od-
nosz¹ wiele skucesów, a najwiêkszym z nich 
by³y wyniki egzaminu ósmoklasisty w po-
przednim roku szkolnym. Wyniki osi¹gniête
z jêzyka angielskiego przewy¿sza³y œredni¹ 
krajow¹, z jêzyka polskiego by³y na poziomie 
kraju, a z matematyki przewy¿sza³y œredni¹ 
wojewódzk¹. Obecnie przygotowujemy sie do 
rekrutacji dzieci do oddzia³ów przedszkol-nych 
i klas pierwszych na rok szkolny 2022/23.
Jak co roku, liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego bardzo prosimy o œledzenie naszej 
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POMÓ¯MY PANI DAGMARZE

Jesteœmy ma³¹ spo³ecznoœci¹ wiêc pewnie 
wielu z Was ju¿ o tej sprawie s³ysza³o. Nasza 
sympatyczna mieszkanka pani Dagmara, któ-
ra prowadzi równie¿ Popularnyna facebooku 
profil „Dzieñ Dobry na Œl¹skim” potrzebuje 
pomocy. Po grudniowej awarii jej mieszkanie 
na Kowarskiej Starówce zosta³o zalane wod¹
i zniszczone. Remont bêdzie wymaga³ nak³a-
dów finansowych, których pani Dagmara nie 
ma. Pomó¿my jej stan¹æ na nogi okazuj¹c so-
lidarnoœæ  w  tak  trudnym  momencie.

Mo¿ecie j¹ wesprzeæ poprzez portal Zbie-
ram.pl.  Oto  link: 
https://zbieram.pl/dzien-dobry-na-slaskim

K O M U N I K A T



wadzone by³y na ró¿norodnych p³aszczyz-
nach: rozwijanie zainteresowañ, wspoma-
ganie, przedsiêbiorczoœæ oraz zajêcia spec-
jalistyczne.

W 2021 roku realizowaliœmy równie¿ 
„Program integracji spo³ecznej i obywatel-
skiej Romów w Polsce”. Nasi uczniowie po-
chodzenia romskiego otrzymali wsparcie
w formie zajêæ wyrównawczych, logope-
dycznych  i  zajêæ  z  terapii  pedagogicznej.

Po roku przerwy spowodowanej pan-
demi¹, do kalendarza imprez organizo-
wanych przez szko³ê oraz stowarzyszenie 
„Przyjazna Trójka” wróci³ „Jesienny festyn 
Trójki”. Jest to wspania³a inicjatywa – tra-
dycja, która integruje nasz¹ szkoln¹ spo-
³ecznoœæ:  uczniów,  rodziców  i  nauczycieli.

W paŸdzierniku wspó³pracuj¹c ze Sto-
warzyszeniem Mi³oœników Sportu Kowary 
nasza szko³a wspó³organizowa³a imprezê 
sportow¹ „Kowarska mila”, która popula-
ryzowa³a wœród dzieci i m³odzie¿y aktywny 
styl  ¿ycia.

Równie¿ w paŸdzierniku uczniowie klas 
ósmych wziêli udzia³ w programie profi-
laktyczno – edukacyjnym „UNPLUGGED”. 

Celem  programu  by³o 
ograniczanie inicjacji 
u¿ywania substancji  
psychoaktywnych (alko-
hol,  tytoñ,  narkotyki) 
oraz ograniczenie roz-
woju intensywnoœci ich 
u¿ywania. Natomiast 
uczniowie klas siódmych 
wziêli udzia³ w prog-
ramie profilaktycznym 
„Debata”, który wp³ywa 

ROK 2021 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Mimo pandemii w roku 2021 w naszej 
szkole siê wiele dzia³o. Realizowaliœmy kil-
ka projektów, które umo¿liwia³y naszym 
uczniom korzystanie z licznych zajêæ dodat-
kowych rozwijaj¹cych zainteresowania. 
Ukoñczony zosta³ projekt „Wzrost jakoœci 
edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Józefa Gielniaka w Kowarach”. Jego celem 
by³o podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz w³aœciwych postaw i umie-
jêtnoœci niezbêdnych na rynku pracy. Obec-
nie realizujemy projekt: „Nowoczesna 
Edukacja – pomys³ na rozwój Gminy Ko-
wary”, który umo¿liwi wyposa¿enie  pra-
cowni, zw³aszcza matematyczno przyrod-
niczych i cyfrowych w nowoczesny sprzêt
i materia³y dydaktyczne. Zwiêkszymy w ten 
sposób dostêpnoœæ i stopieñ wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych.

Dziêki zajêciom prowadzonym w ra-
mach projektów stworzyliœmy uczniom bo-
gat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych, które pro-
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na zmianê przekonañ normatywnych na  
temat  alkoholu.

W naszej szkole prê¿nie dzia³a klub 
wolontariatu, którego cz³onkowie chêtnie 
w³¹czaj¹ siê w ró¿norodne akcje, m.in.:  
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy, „Opatrunek na ratunek”, organizacja 
obchodów „Miêdzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka z UNICEF” i wiele innych lokalnych 
inicjatyw.

Z koñcem roku rozpoczêliœmy realizac-
jê ministerialnego programu „Laboratoria 
przysz³oœci”, który wspiera szko³y w budo-
waniu wœród uczniów kompetencji przysz-
³oœci z tzw. kierunków STEAM (nauka, tech-
nologia, in¿ynieria, sztuka oraz matema-
tyka). Chcemy równie¿ wyremontowaæ 
sto³ówkê szkoln¹, aby mog³o z niej korzy-
staæ wiêcej osób w tym samym czasie, 
dlatego z³o¿yliœmy wniosek o przyst¹pienie 
do rz¹dowego programu „Posi³ek w szkole
i w domu”.

Ponadto z³o¿yliœmy wniosek o udziele-
nie wsparcia finansowego w ramach prog-
ramu wieloletniego – „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025”, dziêki któremu zakupimy: nowe 
ksi¹¿ki, elementy wyposa¿enia do biblioteki 
oraz bêdziemy realizowaæ dzia³ania promu-
j¹ce  czytelnictwo.

Nasza szko³a równie¿ przeobra¿a siê 
wewn¹trz. W minionym roku wykonaliœmy 
prace tj.: malowanie sal, wymiana instalacji 
elektrycznej oraz oœwietlenia, wymiana 
pod³óg. Ju¿ od marcu 2022 rozpoczynamy  
rekrutacjê dzieci do klasy pierwszej. Ser-
decznie  zapraszamy – DO£¥CZCIE DO NAS! 

Dyrekcja SP 3
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ne Przedszkole” odby³o siê spotkanie z Pa-
ni¹ policjantk¹. W tym dniu dzieci uczy³y siê 
pod czujnym okiem Policji bezpiecznie i pra-
wid³owo  przechodziæ  przez  jezdniê. 

Przedszkole wziê³o udzia³ w akcji Bieg 
pamiêci „Tropem Wilczym – edycja 2021”.

W ogrodzie przedszkolnym w sobotê 
4.09.2021 r. odby³o siê spotkanie rodziców 
z dzieæmi w ramach realizacji projektu „EKO 
Przedszkole”. Przy pysznych ciastach, upie-
czonych przez rodziców, gor¹cej grillowa-
nej kie³basce wspólnie bawiliœmy siê.
W tym dniu jak zawsze nie zabrak³o Pani 
Burmistrz Miasta Kowary El¿biety Zakrzew-
skiej.

KOWARSKIE PRZEDSZKOLAKI 
W 2021 ROKU

W roku szkolnym 2021/22 wszystkie 
dzieci we wrzeœniu wróci³y do przedszkola 
po wakacjach z zachowaniem zasad i pro-
cedur bezpieczeñstwa. Przedszkole funk-
cjonuje w re¿imie sanitarnym. Do Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Kowarach w roku 
szkolnym 2021/22 uczêszcza 168 dzieci. 
Przedszkole jest czynne od godziny 6.00
do  17.00.

W pierwszym  pó³roczu roku szkolnego 
Przedszkole funkcjonowa³o bez ¿adnych 
przerw. Przez  piêæ miesiêcy od wrzeœnia 
do stycznia wiele siê wydarzy³o. Dzieci bra-
³y udzia³ w wycieczkach i spacerach poza 
budynkiem przedszkola, w konkursach or-
ganizowanych przez Ministra Edukacji Na-
rodowej, Bibliotekê Miejsk¹ w Kowarach, 
Zwi¹zek Gmin Karkonoskich. W ramach 
wspó³pracy ze SP-3 w Kowarach dzieci
z grupy 6 latków odwiedzi³y szko³ê. Celem 
spotkania  by³o:      
– kszta³towanie pozytywnego stosunku do 
szko³y, nauczycieli, obowi¹zków szkolnych,
– zachêcenie dzieci do edukacji w klasie I,                                                                                
– wzbogacanie doœwiadczeñ i wiadomoœci 
dzieci zwi¹zanych ze szko³¹, integracja 
uczniów i przedszkolaków. 

W ramach wspó³pracy z KPN  w celu 
wykszta³cenia u dzieci œwiadomoœci ekolo-
gicznej naszego regionu w przedszkolu  od-
bywaj¹ siê zajêcia raz w miesi¹cu (od listo-
pada do kwietnia), a na zakoñczenie w maju 
dzieci odwiedz¹ Centrum Informacyjne Kar-
konoskiego Parku Narodowego w Karpa-
czu.

W ramach realizacji projektu „Bezpiecz-
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W ramach wspó³pracy z Miejskim Oœro-
dkiem Kultury w Kowarach dzieci odwie-
dzi³y  „Kino  za  Rogiem”.

„Dzieñ witaminki” – up³yn¹³ pod zna-
kiem kolorów, warzyw, owoców, a przede 
wszystkim witamin. Zajêcia zosta³y przygo-
towane w taki sposób, by dzieci wynios³y
z niego jak najwiêcej cennych informacji. 
Podczas zajêæ wszystkie dzieci otrzyma³y 
zastrzyk witaminowy w postaci wyciœniê-
tego  soku. 

   

Dzieci odwiedzi³y Dom Tradycji Miasta 
Kowary.

Odwiedzi³y równie¿ Park Miniatur w Ko-
warach.

Potrafimy te¿ sprzataæ – dzieci wziê³y 
udzia³  w  akcji  „Czyste  Karkonosze”
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„Miko³ajki” – nauczyciele i pracownicy 
przedszkola sprawili dzieciom przyjemnoœæ 
zapraszaj¹c do obejrzenia w ich wykonaniu 
teatrzyku pt. „Baœniowy ambaras”. Do dzie-
ci  przyszed³ Miko³aj z prezentami, które 
miedzy innymi zakupili rodzice. W tym dniu 
równie¿ goœciliœmy pani¹ Burmistrz Miasta 
Kowary El¿bietê Zakrzewsk¹, która jak zaw-
sze  przysz³a  do  dzieci  z  prezentami.

Ten wspania³y rok w zdrowiu, z uœ-
miechem na twarzy zakoñczyliœmy po-
dzieleniem siê op³atkiem i wigilijnym obia-
dem. 

Wszystkim rodzicom i dzieciom ¿yczymy 
w nowym roku przede wszystkim zdrowia.

                                                        
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 

w Kowarach Zofia Olszewska 
wraz z Kadr¹ Pedagogiczn¹ 

Kszta³towanie patriotyzmu jest wa¿-
nym zadaniem nauczyciela, to on bowiem 
przygotowuje nowe pokolenie Polaków. 
Patriotyzm trzeba budowaæ stopniowo po-
przez dzia³alnoœæ dydaktyczno–wycho-
wawcz¹.

W przedszkolu równie¿ potrafimy siê  
bawiæ. Zabawa Andrzejkowa sprawi³a wiele 
radoœci  dzieciom.



WTZ podejmuje wiele dzia³añ umo¿-
liwiaj¹cych aktywne uczestniczenie w za-
jêciach terapeutycznych osobom z niepe³-
nosprawnoœci¹ i integracjê ze spo³ecznoœ-
ci¹ lokaln¹ oraz promowanie i prezentacjê 
twórczoœci  i  ich  dorobku  artystycznego.

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach przy OT TWK w roku 2021 realizowa³ 
zaplanowane zajêcia zarówno w formie 
stacjonarnej jak i zdalnej. Najwa¿niejsze, ¿e 
praca zdalna pozwoli³a unikn¹æ ryzyka  ma-
sowego  zaka¿enia  wirusem  SARS-CoV-2.

Uczestnicy WTZ brali udzia³ w wielu 
konkursach i przegl¹dach twórczoœci osób 
niepe³nosprawnych, m.in. uczestniczka 
WTZ zosta³a laureatk¹ VI konkursu plas-
tycznego „SAM NA SAM”, wroc³awskiego 
Klubu ANIMA. Intryguj¹cy temat „Sam na 
sam”, jest bardzo aktualny, zmieniliœmy na-
sze otoczenie, odkrywaliœmy nowe pasje, 

INFORMACJA O DZIA£ANOŒCI  
WARSZTATU  TERAPII  ZAJÊCIOWEJ  

W  KOWARACH W ROKU 2021  

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach prowadzony przez Oddzia³ Jelenio-
górski Polskiego Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem, proponuje osobom niepe³no-
sprawnym z Kowar i powiatu karkonos-
kiego, codzienne zajêcia w zakresie re-
habilitacji  spo³ecznej  i  zawodowej.

Dla osób z ró¿nym rodzajem i stopniem 
niepe³nosprawnoœci, udzia³ w terapii za-
jêciowej, jest szans¹ ogólnego rozwoju i po-
prawy sprawnoœci niezbêdnych do samo-
dzielnego i aktywnego ¿ycia. Du¿e znacze-
nie w procesie rehabilitacji ma dobrze przy-
gotowana oferta zabiegów wykonywanych 
w gabinecie zabiegowym WTZ oraz wspar-
cie  psychologiczne.

Edukacja  
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Uczestnicy WTZ na wycieczce w Rudawskim Parku Krajobrazowym



Pani El¿bieta Zakrzewska Przewodnicz¹ca 
Zarz¹du  ZGK. 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêcio-
wej w Kowarach przy OT TWK wziêli udzia³ 
w ciekawym projekcie Super VAN, zorgani-
zowanym przez Fundacjê TIFF Collective. 
Dzia³ania warsztatowe w ramach upow-
szechniania rozwoju przez sztukê, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem fotografii odby³y 
siê w dniu 20 sierpnia w MOK w Kowarach. 

W Kowarach odby³y siê V Zawody Spor-
towe Osób Niepe³nosprawnych o Puchar 
Prezesa Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem OT Jelenia Góra. W sportowej 
walce na obiekcie Orlik rywalizowali ze sob¹ 
w 11 konkurencjach uczestnicy WTZ z Ko-
war i Jeleniej Góry. W klasyfikacji zespo³o-
wej zwyciê¿y³ WTZ Kowary zdobywaj¹c 
Puchar  Prezesa TWK Lecha Karbowskiego, 
natomiast w klasyfikacji indywidualnej zwy-
ciê¿y³a uczestniczka z Jeleniej Góry, zdoby-
waj¹c Puchar Radnego Powiatu Karkonos-
kiego Miros³awa Góreckiego. Goœæmi ho-
norowymi zawodów byli równie¿: El¿bie-
ta Zakrzewska Burmistrz Kowar, Ryszard 
Rzepczyñski Z-ca Burmistrza oraz Ma³go-
rzata Krysiak Dyrektor SzP nr1. WTZ w Ko-
warach uczestniczy³ równie¿ w Mistrzost-
wach Dolnego Œlaska w Nordic Walking, 
które odby³y siê w Œcinawie, gdzie w konku-
rencji chodu na 800m uczestnicy WTZ zajêli 
trzy pierwsze miejsca wœród osób nie-
pe³nosprawnych z 32 WTZ-tów z Dolnego 
Œl¹ska.  

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêcio-
wej w Kowarach œwietnie siê bawili w trak-
cie zaleg³ego balu karnawa³owego To-
warzystwa Walki z Kalectwem pt. „RAZ

¿yliœmy w wê¿szej przestrzeni… jak wygl¹-
da³ nasz œwiat? Wa¿nym wydarzeniem by³ 
udzia³ w Ogólnopolskim Festiwalu Twór-
czoœci Teatralno-Muzycznej Osób Nie-
pe³nosprawnych Intelektualnie „Albertia-
na”, zorganizowanym przez Fundacjê Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacjê 
im. Brata Alberta, zakoñczony sukcesem 
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Kowarach 
w postaci II miejsca za spektakl Chiñskiego 
Teatru  Cieni. 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach zorganizowa³ uczestnikom kilka wy-
cieczek, których celem by³y Kolorowe Je-
ziorka w Rudawskim Parku Krajobrazo-
wym, na terenie wsi Wieœciszowice oraz 
Œwi¹tynia Wang w Karpaczu i Ogród Ja-
poñski Siruwia w Przesiece. Edukacyjna wy-
prawa do IQlandii w Libercu, najwiêkszego 
science parku w Czechach, zosta³a zorgani-
zowana dla uczestników WTZ przez Sto-
warzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Mu-
sia³a "D¥B" oraz Regiobus z Jeleniej Góry. 
Niesamowite wra¿enie zrobi³o planetarium 
oraz interaktywne eksponaty, mówi¹ce ro-
boty, symulacja huraganu, trzêsienia ziemi  
i  wiele  innych. 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach uczestniczy³ w kolejnej, ju¿ 26 edycji 
programu „Edukacja ekologiczna Zwi¹zku 
Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”. 
Na Festynie Ekologicznej Rodziny w Pa³acu 
w Bukowcu, w dniu 20 paŸdziernika roz-
strzygniêto konkursy: „26 maja–23 czerwca 
miesi¹c ekologicznej rodziny”, „Poka¿, jak 
czyst¹ masz okolicê, w której mieszkasz”, 
„Wakacje z przyrod¹”. Wyró¿nienia i nagro-
dy dla uczestników WTZ Kowary wrêcza³a 
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nozê psychologa, dotycz¹c¹ mo¿liwoœci 
funkcjonowania osoby niepe³nosprawnej.                           
Zajêcia terapeutyczne, realizowane w pra-
cowniach tematycznych mia³y na celu za-
poznanie uczestników z podstawowymi 
technikami plastycznymi, rêkodzielniczymi, 
krawieckimi i tkackimi, ucz¹c pos³ugiwania 
siê ró¿nymi narzêdziami i technikami przy 
wykorzystaniu wielu dostêpnych mate-
ria³ów oraz z obs³ug¹ sprzêtu kompu-
terowego.

W zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa, w 
roku 2021 obowi¹zywa³y w Warsztacie Te-
rapii Zajêciowej  procedury postêpowania 
w celu zapobiegania zaka¿eniom SARS-
CoV-2,  Warsztat Terapii Zajêciowej zapra-
sza do swojej siedziby w Kowarach przy
ul. 1 Maja 1 B od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00 – 15.00, po wczeœniej-
szym umówieniu wizyty za poœrednictwem 
telefonu nr 609 591 030 lub e-maila: 
wtz.kowary@gmail.com.

Opracowa³:
Witold Musia³owski 

Kierownik WTZ w Kowarach 
przy Polskim Towarzystwie Walki

z Kalectwem

NA LUDOWO”, zorganizowanego w dniu
10 wrzeœnia w Restauracji „Chata za Wsi¹” 
w Mys³akowicach. W trakcie balu og³o-
szono wyniki plebiscytu na Sportowca Ro-
ku, w którym II miejsce zdoby³ uczestnik 
WTZ  Kowary. 

WTZ w roku 2021 wzi¹³ równie¿ Udzia³
w III edycji „Straganów kowarskich – jar-
marku produktu lokalnego w Krainie Du-
cha Gór” oraz w Wystawie Twórczoœci Ko-
warzan pt. „500+8”, jak równie¿ zosta³ za-
proszony do udzia³u w projekcie „Kultu-
ralno – Integracyjne Spotkania Osób Nie-
pe³nosprawnych w GOK w Mys³akowi-
cach”. W trakcie zajêæ warsztatowych 
uczestnicy WTZ Kowary wykonywali piêkne 
wianki œwi¹teczne, które trafi³y na wystawê 
koñcz¹c¹ projekt dofinansowany ze œrod-
ków  PFRON  i  Powiatu  Karkonoskiego. 

Rehabilitacja zawodowa i spo³eczna, 
bêd¹ca podstawow¹ dzia³alnoœci¹ War-
sztatu Terapii Zajêciowej w Kowarach, pro-
wadzona by³a na odstawie indywidualnych 
programów rehabilitacji  opracowywanych 
dla wszystkich uczestników, przy uwzglêd-
nieniu osobistych predyspozycji i ograni-
czenia, wynikaj¹cych z rodzaju niepe³no-
sprawnoœci. Uwzglêdniano równie¿ diag-

Edukacja  
Warsztat Terapii Zajêciowej
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Biblioteka w 2021 roku
WW okresie pandemii Covid-19 zmieni³ siê sposób 

funkcjonowania wielu instytucji, tak¿e naszej biblioteki. 
Musieliœmy ograniczyæ jej dzia³alnoœæ, miêdzy innymi zre-
zygnowaæ z czêœci imprez i zajêæ promuj¹cych czytel-
nictwo, niektóre  przenieœliœmy  do  Internetu.

Pomimo ogólnokrajowego lockdownu, ograniczeñ
i pracy w re¿imie sanitarnym, nie zamknêliœmy naszych 
placówek. Staraliœmy siê i staramy zaspakajaæ potrzeby 
czytelnicze u¿ytkowników, kupuj¹c nowoœci wydawnicze, 
opracowuj¹c  je  i  udostêpniaj¹c.

W 2021 roku ksiêgozbiory w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kowarach i jej Filii wzbogaci³y siê o 1.465 
woluminy. Placówki zarejestrowa³y 1.206 u¿ytkowników, 
którzy  wypo¿yczyli  w  ci¹gu  roku  24.293  ksi¹¿ki.

Wszystkie placówki pracowa³y w programie 
bibliotecznym MAK+, posiadaj¹ katalogi online, dziêki 
którym czytelnicy mogli przegl¹daæ i zdalnie rezerwowaæ 
interesuj¹ce  ich  tytu³y  ksi¹¿ek.

W minionym roku organizowaliœmy wydarzenia za-
równo stacjonarnie jak i online. W ramach dzia³añ online 
zorganizowaliœmy Tydzieñ Bibliotek z licznymi konkursami 
dla doros³ych i ma³ych czytelników, g³oœne czytanie i wyz-
wania  czytelnicze.

Stacjonarnie zorganizowaliœmy miêdzy innymi:
1. Konkursy wraz z wystawami prac dla kowarskich przedszkoli: „Literackie koty” i „Wiosenne his-
torie”,  „Skrzaty,  krasnale  i  bajkowe  ludziki”
2. Akcja „Ksi¹¿ka za kwiatek” – czytelnicy otrzymali ksi¹¿ki od biblioteki w zamian za przyniesiony kwiat 
lub  sadzonkê.  Kwiaty  by³y  przeznaczone  na  dekoracjê  tarasu  Filii  biblioteki  na  Wojkowie.
3. Akcja ogrodnicza, w której wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Wojkowa: porz¹dkowanie terenu wokó³ Filii nr 1 
w  Wojkowie,  sadzenie  kwiatów  tarasowych  i  obok  budynku.
4. Narodowe Czytania we wspó³pracy z ZSO w Kowarach w dniu 04.09.2021. Udzia³ w spotkaniu,
na zaproszenie MBP w Kowarach wziêli m.in. udzia³: burmistrz El¿bieta Zakrzewska, wiceburmistrz 
Ryszard  Rzepczyñski,  radni:  pani  Beata  Espenschied,  Dagmara  Rodowicz.
5. Spotkania autorskie: z Magdalen¹ Kozie³ – Nowak, Mari¹ Paszyñsk¹, Robertem Maci¹giem.
6. Liczne warsztaty (spotkania podró¿niczo – plastyczne, warsztat z komiksów, warsztat z psycho-
logiem)  dla  dzieci  i  m³odzie¿y  w  ramach  ferii  i  wakacji  w  bibliotece
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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 G³ówna czynna:
w poniedzia³ek, Wtorek i czwartek 
godz. 10-18, œrodê godz. 12-18,
w pi¹tek godz. 08-16 
i w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca 
godz. 10-14.

FILIA NR 1 W WOJKOWIE 
ul. Wojska Polskiego 4, 
58-530 Kowary
tel. 75 718 20 31

Filia Biblioteki czynna:
w poniedzia³ek godz. 10-18, 
we œrodê godz. 15-18, 
w sobotê w okresie ferii zimowych 
godz. 10-12.
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Kontynuowaliœmy:
– spotkania z m³odzie¿¹ w ramach Dysku-
syjnego  Klubu  Ksi¹¿ki,
– odwiedziny  w  przedszkolach,
– prelekcje  z  cyklu  Biblioteka  Podró¿nika 

MBP w Kowarach w 2021 roku przyst¹pi³a  do:
A.  Projektu „Academica. Academica” to dar-
mowa wypo¿yczalnia, która zastêpuje tradycyj-
n¹ wypo¿yczalniê miêdzybiblioteczn¹ i umo¿li-
wia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki  
Narodowej. 
B. III edycji projektu „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³o-
wiek”. Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym 
realizowany by³ w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek” we wspó³-
pracy z bibliotekami publicznymi. Akcja zachê-
ca³a rodziców do odwiedzania bibliotek i co-
dziennego czytania z dzieckiem. Ka¿de dziecko
w wieku przedszkolnym, które przysz³o do bi-
blioteki, otrzyma³o w prezencie wyj¹tkow¹ Wy-
prawkê  Czytelnicz¹  na  dobry  czytelniczy  start.
C. Ogólnopolskiego projektu dla bibliotekarzy:  
Program „ Rozwoju  Bibliotek”.

MBP w Kowarach wygra³a w akcji Ferrero 
„Przerwa na wspólne czytanie” organizowanej 
przez Fundacjê Trefl. W wyniku g³osowania na-
szych czytelników i sympatyków biblioteka ot-
rzyma³a ksi¹¿ki dla dzieci o wartoœci 500,00 z³. 
Otrzymaliœmy dofinansowanie z MKiDN pro-
gramu wieloletniego „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kie-
runek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostêp do 
nowoœci wydawniczych  w  wysokoœci  8.709,00 
z³.

Braliœmy udzia³ w kilkudziesiêciu szkoleniach 
dla bibliotekarzy, podwy¿szaj¹c tym samym 
swoje kompetencje i poszerzaj¹c wiedzê.

Nadal realizowaliœmy us³ugê „Ksi¹¿ka na te-
lefon”, zanosz¹c ksi¹¿ki do domów osobom star-
szym, niepe³nosprawnym, samotnym, chorym, 
mieszkaj¹cym  na  terenie  naszej  gminy.

MBP Kowary
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Co  s³ychaæ  w  MOK-u?

Zapraszamy na sta³e zjêcia 
– Zajêcia plastyczne dla dzieci – pt. godz. 16.00
– Zajêcia filmowe dla dzieci i m³odzie¿y – zajêcia warsztatowe (tel. 601 473 444)
– Zajêcia teatralne dla dzieci – œr. godz. 16.00
– Zajêcia teatralne doros³ych TEATR 55 – zajêcia warsztatowe
– Nauka gry na instrumentach dêtych – pn. - pt – w umówionych godzinach
– Zajêcia z klockami Lego – czw. godz. 16.00 (tel. 696 231 980)
– Nauka tañca dla dzieci i doros³ych – poniedzia³ki, czwartki Szybiak Dance Studio  (tel. 533992777)
– Próby Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej – wt. i cz. godz. 17.00
– Próby Kowarskich Wrzosów – wt. godz. 16.00
– Szko³a jêzyka angielskiego Face-to-face dla dzieci i m³odzie¿y (tel. 576 959 001)
– Si³ownia – pn. - pt. 8.00 – 12.00 i 16.00 - 21.00, sob. 8.00 – 16.00.

Kino za Rogiem w Kowarach
Seanse regularne w soboty godz. 16.00 (dzieci), 18.00 (doroœli).
Repertuar: Facebook.com/kinokowary
Mo¿liwoœæ wynajêcia kina na seans indywidualny – tel. 75 718 25 77, 5015 136 345.

Jesteœmy W INTERNECIE

Zapraszamy na nasz kana³ na You-
tube: MOK Kowary, gdzie mo¿na 
obejrzeæ produkcje zrealizowane 
przez nas. S¹ tam teledyski, sztuki 
przygotowane i nagrane przez 
Teatr 55, materia³y dokumentu-
j¹ce dzia³alnoœæ, a tak¿e wiado-
moœci z Kowar przygotowywane 
przez naszych m³odych dzienni-
karzy.

KOD 
QR: 
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Na stworzonym przez nas kanele Youtube: Arka Karkonoszy PL jest ju¿ 
kilkadziesi¹t wywiadów z ciekawymi ludŸmi Karkonoszy. Obejrzeæ tam mo¿-
na krótkie impresje filmowe. Materia³y filmowe realizowane s¹ w ramach 
projektu „Ocalmy  pamiêæ  Karkonoszy!”
Od stycznia powstawaæ tam bêd¹ cotygodniowe wiadomoœci z Kowar.
Jeœli macie jakiœ temat zapraszamy do kontaktu: tel. 601 473 444. 

GAZETA KOWARSKA 2022

Zbieramy materia³y do kolejnego wydania Gazety Kowarskiej. Papierowe wydanie pierwszego 
numeru uka¿e siê w marcu (tel. do red. nacz. 535 307 775). Nasz¹ Gazetê Kowarsk¹ mo¿na czytaæ te¿ 
w internecie:

KOD QR: 

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W KOWARACH
ul. Szkolna 2, Tel. 75 718 25 77, kom. 515 136 345
e-mail: kowary.mok@gmail.com
strona internetowa: www.mok.kowary.pl
Facebook.com./mokkowary

Biuro MOK czynne od wtorku do pi¹tku w godz. 9.30 - 18.30, 
w soboty w godz. 10.00 – 13.30 i 16.00 – 19.30.

KOD QR: 

Zapraszamy do wspó³pracy!
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licy zniweczy³ te ambitne plany. Trafi³ do 
szpitala w Grudzi¹dzu, potem Bydgoszczy.
W 1953 r. zosta³ skierowany na leczenie do 
sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Ju¿ 
trzy lata póŸniej zosta³ wypisany ze stanu 
chorych, choroba nie pozwoli³a mu jednak 
na wyjazd z sanatorium. Otrzyma³ tam 
mieszkanie s³u¿bowe i mo¿liwoœæ pracy ja-
ko  statystyk  medyczny.

Od 1956 roku Gielniak znów zaintere-
sowa³ siê sztuk¹. Tworzy³ niemal wy³¹cznie 
linoryty. Najwa¿niejsze w dorobku Giel-
niaka s¹ cykle: Sanatorium (1958-67), Im-
prowizacje (1958-59) oraz Improwizacja dla 
Gra¿ynki  (1965-71). 

Zostawi³ po sobie zaledwie 68 prac. 
Mimo tak znikomej objêtoœciowo twór-

JÓZEF GIELNIAK
MISTRZ LINORYTU

Skoro ju¿ rozpoczêty rok zosta³ og³o-
szony w Kowarach rokiem Józefa Gielniaka 
wypada przypomnieæ sylwetkê tego zwi¹-
zanego z naszym miastem wybitnego ar-
tysty.

 Urodzi³ siê w 1932 roku w Denain we 
Francji, w rodzinie emigrantów polskich. 
Tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej stu-
diowa³ w Ecole des Beaux-Arts w Valencien-
nes. Do Polski przyjecha³ w 1950 roku z za-
miarem przygotowania siê do pracy w dyp-
lomacji, ewentualnie studiów na wydziale 
sztuk piêknych Uniwersytetu Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu. Gwa³towny atak gruŸ-
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czoœci uwa¿any jest za jednego z najwy-
bitniejszych wspó³czesnych polskich grafi-
ków. Jego sztukê i jego osobê ktoœ nazwa³ 
„meteorem” – pojawi³ siê nagle, niemal od 
razu jako dojrza³y artysta i równie szybko 
znikn¹³. Krytyka od razu bardzo wysoko 
oceni³a jego graficzn¹ twórczoœæ, okreœlano 
wrêcz jego linoryty zjawiskiem unikalnym
w  skali  œwiatowej.

Zmar³ przedwczeœnie na atak serca
w dniu 28 maja 1972 r. Zosta³ pochowany 
na kowarskim „starym cmentarzu”. Artysta 
rozs³awi³ nasze miasto i polsk¹ grafikê na 
ca³ym œwiecie. Imiê Józefa Gielniaka nosi 
dziœ Szko³a Podstawowa nr 3 w Kowarach. 
Pomyœlmy w tym roku choæ przez chwilê
o  naszym  wybitnym  kowarskim  grafiku.

AW
Tekst na podstawie artyku³u ze strony:
https://culture.pl/pl/tworca/jozef-gielniak 

2G22
Józef Gielniak - Improwizacja 

(na temat stworzenia œwiata), linoryt 1958 r.
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S³u¿ba zdrowia, apteki, domy pomocy
Dane teleadresowe:

  

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia „EMC”
Kowary, ul. Jeleniogórska 14d
tel. 75 641 57 67 

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

EMC Szpitale 
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 

 PRZYCHODNIE ZDROWIA

   SZPITALE

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

   

Apteka Kowarska
Kowary, 1 Maja 2 A, tel.: 75 718 35 00
pn.-pt. 8-20, sob. 8-18, nd. 10-14.
Apteka Przy Fontannie
Kowary, 1 Maja 8, tel. 75 761 53 10
pn.-pt. 9-20, sob. 9-15.
Apteka Œnie¿ka
Kowary, 1 Maja 45, tel. 75 761 34 05
pn.-pt. 8-18, sob. 8-14.
Kowarska Biedronka
Kowary, ul. 1 Maja 31, tel. 733 950 220 
pn.-pt. 8-18, sob. 9-14.

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

   
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kowarach
Kowary, ul. Waryñskiego 38
tel. 75 718 23 39, fax. 75 7182466
www.dpskowary.com.pl

APTEKI

DOMY POMOCY SPO£ECZNEJ
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Informujemy, ¿e wniosek o Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego 
mo¿na sk³adaæ w Jeleniej Górze, przy ul. Wolnoœci 18. Kontakt telefoniczny: 

75 64 58 730. Mo¿na to zrobiæ tak¿e elektronicznie, przez ePUAP.

Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

mog¹ byæ  
ograniczone!
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Pomoc psychologiczna i prawna  
Dane teleadresowe:

PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W KOWARACH
Budynek Centrum Wczesnej Profilaktyki 
Zdrowotnej 
Kowary, ul. Staszica 18, lokal nr 7, I piêtro
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 12:00-16:00.

Pomocy prawnej udziela siê  wed³ug 
kolejnoœci zg³oszeñ, po telefonicznym 
umówieniu, w godzinach urzêdowania 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
terminu wizyty – tel. 75 64 73 122.  

Punkt obs³ugiwany przez adwokatów 
wskazanych przez Okrêgow¹ Radê 
Adwokack¹ i radców prawnych 
wskazanych przez Okrêgow¹ Izbê Radców 
Prawnych. 

  

   

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU / 
NARKOTYKÓW I ICH RODZIN

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ŒWIETLICA W MIEJSKIM OŒRODKU 
KULTURY

WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ

Kowary, ul. Zamkowa 5, tel. 509 469 259 

Kowary, ul. Zamkowa 5
tel. 75 718 25 72, fax: 75 718 20 13 
e-mail: poradniakowary@wp.pl

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.

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 
Karkonoskim a PFRON. Przeznaczony jest 
dla 30 osób niepe³nosprawnych
z terenu powiatu. W WTZ znajduje siê
6 pracowni pracowni: krawiecka, tkacko-
dziewiarska, dwie pracownie 
komputerowe, rêkodzielniczo-florystyczna 
i plastyczna oraz gabinet rehabilitacji, 
w którym uczestnicy poddawani s¹ 
zabiegom elektroterapii i kinezyterapii.

 Wizyty osobiste 
w  n/w instytucjach  

mog¹ byæ  
ograniczone!
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Józef Gielniak - Józef Gielniak, Improwizacja – elukubracja, fantazyjna, krotochwilna, linoryt 1963 r.
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