
Oddajê w Pañstwa rêcê drugi w tym roku 
numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Tym 
razem znalaz³y sie w nim artyku³y, od tych 
dotycz¹cych spraw komunalnych, po szeroko 
rozumian¹ kulturê. Oczywiœcie nie zabrak³o 
informacji o naszym samorz¹dzie. Najwiêcej 
miejsca zajê³a jednak kowarska oœwiata i edu-
kacja, od przedszkolnej, przez podstawow¹,   
do  zwi¹zanej  z  dzia³alnoœci¹  naszego  ZSO. 
¯yczê  przyjemnej  lektury!

El¿bieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
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rodzinnego budynku mieszkalnego wraz z in-
frastruktur¹ towarzysz¹c¹ na osiedlu Wichro-
wa Równia w Kowarach. W budynku znaj-
dowa³o bêdzie siê ok 40 lokali mieszkalnych

2o  powierzchni  u¿ytkowe j ok  2.000,00 m .
Szacunkowy i planowany koszt przedsiê-

wziêcia inwestycyjnego wynosi 11.400 .000,00 
z³  w  tym  546.000,00 z³   to  wartoœæ  gruntu.

W zamian za wk³ad pieniê¿ny Gminy 
Miejskiej Kowary w wysokoœci 1.140.000,00 z³ 
nasza Gmina obejmie 1140 udzia³ów w pod-
wy¿szonym kapitale zak³adowym Spó³ki
o wartoœci nominalnej 1.000,00 z³ ka¿dy t.j. O 
³¹cznej  wartoœci  nominalnej  1.140.000,00 z³.

Kwota 1.140.000,00 z³ stanowi udzielone 
wsparcie ze œrodków Rz¹dowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 
dzia³ania polegaj¹cego na objêciu Gminê Miej-
sk¹ Kowary udzia³ów w istniej¹cej Spo³ecznej 
Inicjatywie Mieszkaniowej – Jeleniogórskie 
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o.  w  Jeleniej  Górze. 

EM

BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTUR¥ 

TOWARZYSZ¥C¥ NA OSIEDLU 
WICHROWA RÓWNIA W KOWARACH

Jeleniogórskie Towarzystwo Budownic-
twa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 
kontynuuje program budowy mieszkañ na 
wynajem.

Po podpisaniu w dniu 20 lipca 2022 r. 
umowy o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego 
Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa 
Spo³ecznego Sp. z o.o. Gmina Miejska Kowary 
sta³a siê udzia³owcem posiadaj¹cym 1912 
udzia³ów o  ³¹cznej  wartoœci  1.912.000,00 z³.

Dokapitalizowanie Spó³ki przez Gminê 
Miejsk¹ Kowary zostanie przeznaczone przez 
Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa 
Spo³ecznego na sfinansowanie budowy wielo-
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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



JAK ZAWRZEÆ ZWI¥ZEK MA¯EÑSKI 

Chc¹c zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski tzw. 
„cywilny” lub „koœcielny” (który bêdzie mia³ 
moc prawn¹) nale¿y skontaktowaæ siê z Urzê-
dem Stanu Cywilnego – nr tel. 75 64 39 226. 
Narzeczeni nie musz¹ ju¿ samodzielnie po-
bieraæ odpisów swoich aktów stanu cywil-
nego i uiszczaæ za nie op³at skarbowych. Zrobi 
to w ich imieniu Urz¹d Stanu Cywilnego (o ile 
zosta³y sporz¹dzone na terenie naszego kraju).

Gdy niezbêdne dokumenty zostan¹ skom-
pletowane, narzeczeni musz¹ stawiæ siê oso-
biœcie z wa¿nymi dokumentami to¿samoœci w 
USC w celu z³o¿enia stosownych oœwiadczeñ. 
Jedyna op³ata skarbowa, jak¹ musz¹ ponieœæ, 
to  84  z³  za  sporz¹dzenie  aktu  ma³¿eñstwa.
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Jeœli natomiast narzeczeni chcieliby zaw-
rzeæ zwi¹zek ma³¿eñski „cywilny” poza Urzê-
dem Stanu Cywilnego, od marca 2015 r. jest to 
mo¿liwe. Warunek to wybranie miejsca, które 
zapewni zachowanie uroczystej formy oraz 
bezpieczeñstwo osób uczestnicz¹cych w cere-
monii.

Op³ata dodatkowa – obowi¹zuj¹ca w tym 
przypadku na terenie ca³ego kraju – to 1000 z³.

Niezale¿nie od tego czy narzeczeni wy-
bior¹ Urz¹d Stanu Cywilnego, czy inne urok-
liwe miejsce na terenie Kowar, na uroczystoœci 
– oprócz narzeczonych oraz Kierownika Urzê-
du Stanu Cywilnego – niezbêdna jest obecnoœæ 
dwóch  œwiadków. 

USC

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

LABORATORIA PRZYSZ£OŒCI

Laboratoria Przysz³oœci to inicjatywa edu-
kacyjna realizowana przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we wspó³pracy z Centrum Gov-
Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szko³y, 
w której zajêcia bêd¹ prowadzone w sposób 
ciekawy, anga¿uj¹cy uczniów oraz sprzyjaj¹cy 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainte-
resowañ.

W ramach tego programu Szko³a Podsta-
wowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach 
otrzyma³a wsparcie finansowe w wysokoœci 
70.800,00 z³, natomiast Szko³a Podstawowa
nr 1 - 114.000,00 z³.

W sk³ad wyposa¿enia podstawowego 
(szko³y obowi¹zkowo musia³y zakupiæ je w ra-
mach otrzymanego wsparcia lub z innych 
œrodków. Sprzêt nale¿¹cy do tej kategorii musi 

znaleŸæ siê na wyposa¿eniu ka¿dej szko³y 
podstawowej w Polsce od 1 wrzeœnia 2022 ro-
ku, a od roku szkolnego 2022/23 szko³y bêd¹ 
mia³y obowi¹zek udostêpniania go uczniom) 
wchodz¹: drukarka 3D z akcesoriami i materia-
³ami eksploatacyjnymi (w tym filamentami, 
aplikacjami, slicerami etc.); Mikrokontroler
(z sensorami, wzmacniaczami, p³ytkami proto-
typowymi i innymi akcesoriami); sprzêt do na-
grañ dla nauki prezentacji swoich osi¹gniêæ 
(kamery przenoœne, mikrofony i mikroporty, 
oœwietlenie, statywy, aparaty fotograficzne 
etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrole-
rów).

W sk³ad wyposa¿enia dodatkowego wcho-
dz¹ klocki do samodzielnej konstrukcji z akce-
soriami (LEGO) oraz zestaw robotów Photon
–  zestaw  PRO. UM



PROGRAM „POZNAJ POLSKÊ” 
DLA KOWARSKICH  SZKÓ£

Gmina Miejska Kowary w kwietniu 2022  
r. otrzyma³a wsparcie finansowe na realizacjê 
zadania w ramach przedsiêwziêcia Ministra 
Edukacji i Nauki pod nazw¹ „Poznaj Polskê”.

Szko³y podstawowe wystêpowa³y o wspa-
rcie za poœrednictwem gminy, sk³adaj¹c wnio-
ski na realizacjê wycieczek do 1 marca 2022 
roku. Przyznane przez Ministra œrodki finanso-
we przeznaczone by³y na dofinansowanie
3 wycieczek zorganizowanych przez Szko³ê 
Podstawow¹ nr 3 im. Józefa Gielniaka w Ko-
warach oraz 1 wycieczki zorganizowanej przez 
Szko³ê  Podstawow¹  nr  1  w  Kowarach .

Wycieczki szkolne maj¹ pomóc w pozna-
waniu naszego dziedzictwa narodowego, kul-
turowego oraz naukowego przez dotarcie do 
ciekawych miejsc, postaci, zabytków. Gmina 
Miejska Kowary otrzyma³a dofinansowanie

w wysokoœci 16.365,20 z³. Ca³kowity koszt za-
dania wyniós³ 21.843,00 z³, w tym wk³ad w³as-
ny w wysokoœci  5477,80 z³ pochodzi³ z wp³at 
rodziców  uczniów.

W ramach programu „Poznaj Polskê” ucz-
niowie klas  IV - VIII kowarskich szkó³ podsta-
wowych wziêli udzia³ w nastêpuj¹cych wy-
cieczkach:
– SP1 – wycieczka jednodniowa: Muzeum Zie-
mi K³odzkiej oraz Twierdza w Srebrnej Górze;
– SP3 – wycieczka jednodniowa: Hydropolis – 
Interaktywne Muzeum Wody we Wroc³awiu 
oraz  Hala  Stulecia;
– SP3 – wycieczka jednodniowa: Wa³brzych 
Zamek Ksi¹¿, Palmiarnia oraz Muzeum Porce-
lany;
– SP3 – wycieczka dwudniowa: do Opolszczy-
zny i okolic – zabytkowy most ¿elazny w Ozim-
ku, Jura Park w Krasiejowie, Zamek Moszna 
oraz  Kopalnia   Z³ota  w  Z³otym  Stoku.

UM

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty
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ZG£ASZANIE AWARII W MIEŒCIE

Przypominamy, ¿e mieszkañcy Kowar 
maj¹ mo¿liwoœæ poinformowaæ o nag³ych 
awariach i zdarzeniach zwi¹zanych z infra-
struktur¹  miejsk¹. Dotyczy to:
– awarii  oœwietlenia  ulicznego,
– uszkodzeniu  nawierzchni  dróg,
– zaœmieconych chodnikach, przepe³nionych 
koszach  na  odpady  komunalne,
– po³amanych  drzewach.

Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ (w formie 
wiadomoœci MMS albo poprzez aplikacjê
WhatsApp) na numer 519 179 466 lub email: 
awaria@kowary.pl z krótk¹  informacj¹ o is-
tniej¹cym problemie, jego lokalizacj¹  i foto-
graficzn¹ d okumentacj¹  .

Powy¿sza us³uga nie s³u¿y do przekazywa-
nia informacji o nag³ych zdarzeniach, tj. 
wypadkach, po¿arach czy katastrofach. Te po-
winny byæ zg³aszane pod numery alarmowe 
997,  998,  999  lub  112. UM



NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 
2021-2025 przez Radê Ministrów w celu po-
prawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 
wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkol-
nych i pedagogicznych jako lokalnych oœrod-
ków ¿ycia spo³ecznego, stanowi¹cych centrum 
dostêpu do kultury i wiedzy. Priorytet 3: Zakup 
nowoœci wydawniczych do placówek wycho-
wania przedszkolnego, bibliotek szkolnych
i  pedagogicznych.

Kowarskie szko³y podstawowe w paŸdzier-
niku 2021 r. wnioskowa³y do Gminy Miejskiej 
Kowary o udzielenie wsparcia finansowego
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w ramach programu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
–  Priorytet  3.  Kierunek  inwestycji  3.2.

Nastêpnie Gmina z³o¿y³a zbiorczy wnio-
sek do Wojewody Dolnoœl¹skiego. Pozytywn¹ 
ocenê otrzyma³a Szko³a Podstawowa nr 3
im. Józefa Gielniaka w Kowarach i tym samym 
Wojewoda udzieli³ wsparcia finansowego
w formie dotacji w kwocie 12.000 z³otych. 
Ca³kowita  kwota  zadania  to  15.000  z³otych.

Otrzmane œrodki, finansowe w ramach 
Priorytetu 3, bêd¹ przeznaczone na: zakup no-
woœci wydawniczych do biblioteki szkolnej, re-
alizacjê dzia³añ promuj¹cych czytelnictwo
oraz zakup elementów wyposa¿enia biblio-
teki  szkolnej.

UM

Przeczytaj koniecznie  
Og³oszenia i komunikaty

ZWIERZÊTA POSZKODOWANE 
W WYNIKU KOLIZJI DROGOWYCH

Urz¹d Miejski w Kowarach informuje,
¿e na rok 2022 zosta³a podpisana umowa na 
wykonanie us³ugi polegaj¹cej na od³awianiu, 
usypianiu lub eutanazji zwierz¹t dzikich i do-
mowych, poszkodowanych w wyniku kolizji 
drogowych lub innych nieprzewidzianych zda-
rzeñ mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia 
lub zdrowia mieszkañców z terenu Gminy 
Miejskiej Kowary z firm¹ LECZNICA DLA ZWIE-
RZ¥T Micha³ Rokosz, Adam Januszkiewicz
z siedzib¹ przy ul. Jeleniogórskiej 8 w Ko-
warach. 

Jednoczeœnie informujemy, ¿e o poszko-
dowanych zwierzêtach z terenu Gminy Miej-
skiej Kowary nale¿y informowaæ Pana Micha³a 
Rokosza pod nr tel. 696 417 895 lub Zarz¹dza-
nie Kryzysowe w Kowarach tel. 601 491 237.

Natomiast zwierzêta poszkodowane z te-
renów nale¿¹cych do Województwa Dolno-
œl¹skiego tj. ul. Karpacka, ul. Zamkowa (droga 
nr 366) i ul. Kamiennogórska (droga nr 367) 
nale¿y zg³aszaæ do Zarz¹du Dróg Wojewódz-
kich pod nr tel. 713 917 196, a z terenów na-
le¿¹cych do Powiatu Karkonoskiego tj. ul. Woj-
ska Polskiego (droga nr 2735D) do Powiato-
wego Zarz¹dzania Kryzysowego pod nr tel. 
756 473 108. UM



Nieruchomoœci do zbycia  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary

Dzia³ka nr 295/4 obr. 0002 Kowary o pow. 0,0775 ha. Dzia³ka o kszta³cie nieregularnym zbli-
¿onym do prostok¹ta ze œciêtymi naro¿ami, po³o¿ona miêdzy potokiem Kalnica a ulic¹ Wojska 
Polskiego oraz miêdzy dzia³kami zabudowanymi budynkami 4 i 6.

Cena wywo³awcza: 58.300,00 z³
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%)

Nieruchomoœæ idealna pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹ 
niskiej intensywnoœci. 

Nieruchomoœæ niezabudowana bêd¹ca w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kowary, oznaczona dzia³k¹ 
gruntu nr 478 (obrêb 0002, a.m. 4) o pow. 0,1370 ha po³o¿ona w Kowarach przy ul. Jagielloñskiej. 
Dzia³ka gruntu niezabudowana o kszta³cie nieregularnym zbli¿onym do wyd³u¿onego trójk¹ta, 
po³o¿ona w po³udniowej czêœci osiedla Wojków wzd³u¿ ul. Jagielloñskiej miêdzy potokiem 
Kalnica a ulic¹. 

Cena wywo³awcza: 97.000,00 z³
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%)

Doskona³y teren pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz wielorodzinn¹.

NIERUCHOMOŒCI W MALOWNICZEJ CZÊŒCI KOWAR – WOJKÓW 
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Nieruchomoœæ bêd¹ca w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kowary, oznaczona dzia³k¹ gruntu nr 49/13 
(obrêb 0002, a.m. 3) o pow. 1,9155 ha zabudowana budynkami u¿ytkowymi po³o¿ona w Ko-
warach przy ul. Sanatoryjnej. Nieruchomoœæ po³o¿ona w strefie peryferyjnej miasta – Osiedla 
Wojków w pobli¿u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej inten-
sywnoœci zamieszkania oraz obiektów szpitalnych. Dzia³ka p³aska o kszta³cie nieregularnym 
po³o¿ona u zbiegu ulic Józefa Gielniaka i Sanatoryjnej, 
Od strony po³udniowej przylega do potoku Kalnica. 

N

Nieruchomoœæ niezabudowana bêd¹ca w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kowary, sk³adaj¹ca siê z 
dzia³ki gruntu numer 450 i dzia³ki gruntu numer 451/3 (obrêb 0003, a.m. 8 ) o ³¹cznej pow. 
0,5877 ha po³o¿onej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej Dzia³ki p³askie, poroœniête traw¹, 
po³o¿one na zapleczu  zabudowy  jednorodzinnej  przy  ul.  Tadeusza R ejtana. 

Cena wywo³awcza: 360.000,00 z³ 
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%) 

Teren przeznaczony pod us³ugi turystyki z zieleni¹ urz¹dzon¹,
 o przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym – nieuci¹¿liwe us³ugi publiczne, nieuci¹¿liwe us³ugi handlu
i gastronomii, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, lokale mieszkalne dla w³aœcicieli, tym-
czasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym o lekkiej konstrukcji ³atwej do 
demonta¿u, cieki i zbiorniki wodne, obiekty ma³ej architektury, place zabaw dla dzieci, 
ogrodzenia,  urz¹dzenia  towarzysz¹ce:  ulice,  miejsca  parkingowe,  infrastruktura  techniczna. 

Nieruchomoœci do zbycia  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary

NIERUCHOMOŒCI Z PIÊKNYM WIDOKIEM NA GÓRY!
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Cena wywo³awcza: 1.070.000,00 z³ 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz us³ugowej. 

3



Nieruchomoœci do zbycia  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary

Nieruchomoœæ niezabudowana o kszta³cie regularnym zbli¿onym do kwadratu, po³o¿ona w za-
chodniej czêœci osiedla Krzaczyna wzd³u¿ ulicy Nadrzecznej. Dzia³ka p³aska poroœniêta traw¹, 
dostêpna z ulicy Nadrzecznej. Na obrze¿u dzia³ki rosn¹ dwa drzewa. Na zapleczu dzia³ki znajduje 
siê boisko sportowe zlokalizowane na gminnej dzia³ce numer 83/10. Uzbrojenie znajduje siê
w ulicy Nadrzecznej. Dzia³ka z dobrym dojazdem. W s¹siedztwie dzia³ki zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna  oraz  wielorodzinna  o  niskiej  intensywnoœci.

Cena wywo³awcza: 56.000,00 z³ 
(s³ownie: piêædziesi¹t szeœæ  tysiêcy z³otych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

Wysokoœæ wadium: 10.000,00 z³ 
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych 00/100). 

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci  
10.000,00 z³, które winno wp³yn¹æ na konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Kowarach w PKO 
BP Oddzia³ Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóŸniej do dnia 25 sierpnia 2022 r. 

PRZETARG 
30 SIERPNIA 2022 R. GODZ. 9:00 

Nieruchomoœæ niezabudowana ozna-
czona dzia³k¹ gruntu numer 83/8 obr. 
0005 o pow. 0,0707 m po³o¿ona w Ko-
warach  przy  ul.  Nadrzecznej.

Nieruchomoœæ po³o¿ona w czêœci 
Kowar KRZACZYNA przeznaczona pod 

zabudowê mieszkalno – us³ugow¹.

Wiêcej informacji o nieruchomoœciach Gminy pod numerem telefonu: 75 64 39 228
oraz na stronie internetowej: https://nieruchomosci.kowary.pl/
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Nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona wœród zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej
na osiedlu w rejonie ulic Rzemieœlniczej, Bielarskiej i Tkaczy. Dzia³ka o kszta³cie trapezu w 80% 
p³aska poroœniêta traw¹, nieogrodzona, opadaj¹ca strom¹ skarp¹ o wysokoœci oko³o 6 do 7 m
w  kierunku  terenów PKP.  Z dzia³ki  przepiêkny  widok  na pasmo  Karkonoszy.

Cena wywo³awcza: 300.000,00 z³ 
(s³ownie: trzysta  tysiêcy z³otych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

Wysokoœæ wadium: 50.000,00 z³ 
(s³ownie: piêædziesi¹t tysiêcy z³otych 00/100). 

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 
50.000,00 z³, które winno wp³yn¹æ na konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Kowarach w PKO 
BP Oddzia³ Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóŸniej do dnia 25 sierpnia 2022 r. 

PRZETARG 
30 SIERPNIA 2022 R. GODZ. 10:30 

Nieruchomoœæ niezabudowana bêd¹ca 
w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kowary, 
oznaczona dzia³k¹ gruntu nr 19/20 ob-
rêb 0001 opow. 0,2706 ha po³o¿onej
w  Kowarach  przy  ul.  Tkaczy.

Doskona³e miejsce na realizacjê 
zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z mo¿liwoœci¹ realizacji 
us³ug nieuci¹¿liwych..

Wiêcej informacji o nieruchomoœciach Gminy pod numerem telefonu: 75 64 39 228
oraz na stronie internetowej: https://nieruchomosci.kowary.pl/

Nieruchomoœci do zbycia  
Nieruchomoœci nale¿¹ce do Gminy Kowary

9
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i PM2,5. Tego typu „opa³” pod wzglêdem 
energetycznym jest zazwyczaj kaloryczny i ge-
neruje podczas spalania ciep³o, jednak pod 
k¹tem zdrowotnym dzia³anie to jest bardzo 
szkodliwe, a wrêcz toksyczne. Trujemy nie 
tylko naszych s¹siadów, ale te¿ naszych naj-
bli¿szych, poniewa¿ szkodliwe substancje 
powsta³e w trakcie spalania œmieci (tzw. niska 
emisja) przez wentylacjê dostaj¹ siê z pow-
rotem do naszych mieszkañ. Dlatego do uzys-
kania poprawy jakoœci powietrza konieczne 
jest podejmowanie ró¿nego rodzaju dzia³añ. 
Chocia¿ rola ustawodawcy w tym zakresie nie 
jest do przecenienia, to jednak ostateczne 
powodzenie podejmowanych dzia³añ zale¿y 
równie¿ od sprawnoœci samorz¹dów i œwiado-
moœci  proekologicznej  ich  mieszkañców.

W niniejszym artykule skupiê siê nad 
jednym z wielu dzia³añ kowarskiego samo-
rz¹du (np.: finansowa pomoc przy wymianie 
pieców, dbanie i rozbudowa obszarów zieleni 

TROSKA O CZYSTE POWIETRZE 
TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Rzecz¹ bezsporn¹ jest, ¿e wszyscy jes-
teœmy beneficjentami œrodowiska natural-
nego. Korzystamy z jego dobrodziejstw i nie-
stety czêsto zapominamy, ¿e jesteœmy tylko 
niewielkim jego elementem. To od œwiado-
moœci nas wszystkich zale¿y w jakim œrodo-
wisku bêdziemy mieszkaæ. Œrodowisko przy-
rodnicze trzeba chroniæ, bo jest ono war-
toœci¹ sam¹ w sobie. Troska o czyste po-
wietrze jest i powinna byæ nasz¹ wspóln¹ 
spraw¹.

Problem zanieczyszczenia powietrza w 
miastach zim¹ spowodowany przekrocze-
niami dopuszczalnych norm stê¿enia PM10 
oraz PM2,5, których Ÿród³o stanowi niska 
emisja, jest obecny w codziennych wiadomo-
œciach. �ród³o rzetelnej informacji o stanie 
powietrza stanowi powszechnie dostêpna 
aplikacja wdro¿ona przez Generaln¹ Inspek-
cjê Ochrony Œrodowiska, która prezentuje 
wyniki pomiarów prowadzonych w ramach 
pañstwowego monitoringu œrodowiska 
(http://powietrze.gios.gov.pl/).

Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e nie-
stety czêsto zdarza siê, ¿e ludzie nie przy-
wi¹zuj¹ wagi do tego, co wrzucaj¹ do do-
mowych pieców, i s¹ nieœwiadomi, jakie mo¿e 
mieæ to konsekwencje dla powietrza, którym 
wszyscy oddychamy. Czêsto w domowych 
kot³ach spalamy wêgiel kiepskiej jakoœci albo 
odpady, tj. plastikowe butelki i opakowania po 
¿ywnoœci, czêœci mebli, paneli pod³ogowych, 
zu¿yte obuwie czy nawet stare opony. Efek-
tem jest emisja i wzrost toksycznych zanie-
czyszczeñ, np. SO2 i tlenków azotu, benzo(a)-
pirenu, a tak¿e py³ów zawieszonych Pm10
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miejskiej, budowa i rozbudowa tras rowe-
rowych, promocja i wspó³udzia³ w organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych, kampanie 
medialne), których celem jest poprawa jakoœci 
powietrza, a którym przecie¿ codziennie od-
dychamy – czynnoœciach kontrolnych domo-
wych  pieców.

Sezon grzewczy, który jeszcze przed nami, 
stanowi dla wielu mieszkañców, szczególnie 
w³aœcicieli domków jednorodzinnych, okazjê 
do pozbycia siê œmieci. Do przydomowych 
kot³owni wrzucane s¹ opakowania z plastiku
i folii, wyroby z gumy, tektura z opakowañ
i czêsto znajduj¹cy siê w nich styropian, a tak-
¿e drewno pokryte farbami i inne szkodliwe 
dla zdrowia oraz œrodowiska odpady. Zwykle 
w takich sytuacjach s¹siedzi dzwoni¹ i alar-
muj¹ urz¹d, gdy¿ z kominów wydobywa siê 
czarny i dra¿ni¹cy dym. Warto jednak pod-

kreœliæ, ¿e zwykle okazuje siê, ¿e nie jest to wy-
nik spalania odpadów czy zabronionych paliw. 
Mo¿e to byæ objaw u¿ywania gorszej jakoœci 
wêgla, rozpalania w piecu lub podk³adania do 
niego  wêgla. 

Czynnoœci kontrolne palenisk bêd¹ plano-
wane m.in. na podstawie zg³oszeñ mieszkañ-
ców, ale równie¿ w³asnych obserwacji i spo-
strze¿eñ. Kontrole bêd¹ przeprowadzali pra-
cownicy urzêdu posiadaj¹cy imienne upowa¿-
nienie Burmistrza do wejœcia na teren nieru-
chomoœci i przeprowadzenia kontroli wynika-
j¹cej przede wszystkim z art. 379 ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska (P.o.œ.), a odmowa 
poddania siê kontroli lub jej utrudnianie to 
przestêpstwo okreœlone w art. 225 kodeksu 
karnego. Ustawa zezwala urzêdnikom na prze-
prowadzenie kontroli bez wczeœniejszego up-
rzedzania o niej, nawet pod nieobecnoœæ w³aœ-
ciciela nieruchomoœci. W przypadku nieobec-
noœci osób pe³noletnich, do czynnoœci kon-
trolnych mo¿na przybraæ inn¹ doros³¹ osobê, 
np. s¹siada lub policjanta. Z czynnoœci kon-
trolnych zawsze sporz¹dza siê protokó³, któ-
rego jeden egzemplarz otrzymuje osoba 
kontrolowana.

Kontroluj¹cy jest uprawniony do wstêpu 
wraz z rzeczoznawcami i niezbêdnym sprzê-
tem przez ca³¹ dobê na teren nieruchomoœci, 
obiektu lub ich czêœci, na których prowadzona 
jest dzia³alnoœæ gospodarcza, a w godzinach od 
6 do 22 – na pozosta³y teren, za jaki uznaæ 
nale¿y mieszkanie lub dom; przeprowadzania 
badañ lub wykonywania innych niezbêdnych 
czynnoœci kontrolnych; ¿¹dania pisemnych lub 
ustnych informacji oraz wzywania i przes³u-
chiwania osób w zakresie niezbêdnym do us-
talenia stanu faktycznego; ¿¹dania okazania 
dokumentów i udostêpnienia wszelkich da-
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nych maj¹cych zwi¹zek z problematyk¹ 
kontroli.  Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e 
osoba eksploatuj¹ca urz¹dzenie grzewcze,
a wiêc nie tylko w³aœciciel lokalu, s¹ zobo-
wi¹zani do przedstawienia dokumentów 
potwierdzaj¹cych spe³nienie wymagañ spraw-
noœci pieców, takich jak dokumentacji z badañ 
potwierdzaj¹cych poziom emisji z instalacji lub 
dokumentacji technicznej urz¹dzenia lub in-
strukcji dla instalatorów i u¿ytkowników da-
nego urz¹dzenia grzewczego. Obowi¹zek taki 
zosta³ wprowadzony Uchwa³¹ Nr XLI/1407/17 
Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa dolnoœl¹skiego,
z wy³¹czeniem Gminy Wroc³aw i uzdrowisk, 
ograniczeñ i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których nastêpuje spalanie paliw. 
Ten akt prawa miejscowego zakazuje sto-
sowania (spalania) mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z 
ich wykorzystaniem; wêgla brunatnego oraz 
paliw sta³ych produkowanych z wykorzysta-
niem tego wêgla; wêgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu poni¿ej 3 mm oraz 
biomasy sta³ej (drewna) o wilgotnoœci w stanie 
roboczym powy¿ej 20%. Warto wspomnieæ, 
¿e ka¿dy sprzedawca wêgla jest zobowi¹zany 
do wydania kupuj¹cemu certyfikatu jego ja-
koœci, a naruszenie tego obowi¹zku stanowi 
delikt administracyjnoprawny zagro¿ony kar¹ 
do  10000 z³. 

Dziêki porozumieniu podpisanemu przez 
Burmistrza Miasta Kowary i Prezydenta Miasta 
Jelenia Góra, w czynnoœciach kontrolnych pro-
wadzonych przez kowarskich urzêdników, 
bêd¹ mogli uczestniczyæ funkcjonariusze 
Stra¿y Miejskiej w Jeleniej Górze pos³uguj¹c 
siê specjalistycznym dronem, s³u¿¹cym do 

analizowania dymu wydostaj¹cego siê z ko-
minów. Próbkê i pokaz mo¿liwoœci takiego 
urz¹dzenia mieliœmy mo¿liwoœæ obserwowaæ 
w  dniu  27 lipca br.

W tej sprawie nale¿y podkreœliæ, ¿e celem 
opisywanych kontroli jest troska naszego sa-
morz¹du o jakoœæ powietrza, jednak w sytu-
acjach kiedy kontroluj¹cy stwierdz¹ niepra-
wid³owoœci, polegaj¹ce na spalaniu w piecach 
odpadów i substancji zabronionych, bêd¹ na 
miejsce wzywaæ patrol Policji, a kiedy ocze-
kiwanie na przybycie patrolu bêdzie siê przed-
³u¿aæ, sk³adaæ zawiadomienie o mo¿liwoœci 
pope³nienia wykroczenia, w celu ukarania jego 
sprawcy. 

Zbigniew Klimek
Inspektor ds. kontroli i kontroli zarz¹dczej



MONTA¯ MONITORINGU MIEJSKIEGO
I PROJEKT „CYFROWA GMINA”

1) Zrealizowano monta¿ monitoringu 
opartego o komunikacjê LTE – ulica Zamkowa 
/ Jeleniogórska (4 kamery), ulica Ogrodowa
(1 kamera), ulica Jagielloñczyka / Muszla kon-
certowa (2 kamery). Planowana jest rozbu-
dowa o kolejne kamery w ci¹gu ulicy Ja-
gielloñczyka (na wysokoœci ulicy Pocztowej  do  
ulicy Matejki). W ramach obecnie posiada-
nego monitoringu, w okresie od 1 stycznia 
2022 do 20 lipca 2022, na wniosek Policji,
13  razy  udostêpniano  zapisy  z  monitoringu.

2) Rozpoczêto procedury przetargowe
w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Gmina 
Miejska Kowary otrzyma³a kwotê 319.000 z³. 
Projekt ma na celu poprawê cyberbezpieczeñ-
stwa oraz doposa¿enie w sprzêt IT Urzêdu 
Miejskiego w Kowarach i jednostek organiza-
cyjnych, w tym szkó³ oraz zestawienie bez-
piecznych tuneli komunikacyjnych. W ramach 
projektu wszystkie podmioty zostan¹ wypo-
sa¿one w urz¹dzenia UTM, które pozwol¹ na 
zabezpieczenie ruchu miêdzy lokalnymi sie-
ciami wewnêtrznymi a sieci¹ internet. Urz¹-
dzenia UTM pozwol¹ na po³¹czenie urzêdu
i jednostek przy pomocy tuneli VPN. Po-
³¹czenia te umo¿liwi¹ bezpieczn¹ komunikacjê 
oraz umo¿liwi¹ udostêpnienie mniejszym jed-
nostkom zasobów informatycznych Urzêdu na 
potrzeby u¿ytkowanych przez nie systemów 
informatycznych. Pozwoli to na zniwelowanie 
kosztów niepotrzebnego budowania lokal-
nych infrastruktur informatycznych w posz-
czególnych jednostkach oraz czêœciowo roz-
wi¹¿e  problem  braku  specjalistów. 

Szko³y dodatkowo zostan¹ wyposa¿one
w sprzêt (Szko³a Podstawowa nr 1 i Zespó³ 

Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych) oraz oprogramo-
wanie (wszystkie szko³y) niezbêdne do umo¿-
liwienia wprowadzenia centralnej autoryzacji 
u¿ytkowników oraz wykonywania kopii bez-
pieczeñstwa stacji roboczych, serwerów i sys-
temów i nformatycznych. 

W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ko-
warach zostanie przeprowadzona moderni-
zacja sieci telekomunikacyjnej na potrzeby 
umo¿liwienia dostêpu zdalnego i pracy zda-
lnej. 

Urz¹d Miejski w Kowarach zostanie dopo-
sa¿ony w oprogramowanie antywirusowe 
oraz system do wykonywania kopii bezpie-
czeñstwa. Urz¹d Miejski w Kowarach oraz 
czêœæ jednostek u których jest to niezbêdne, 
zostan¹ doposa¿one w ³¹cza internetowe na 
potrzeby usprawnienia pracy, komunikacji 
miêdzy jednostkami oraz pracy zdalnej. Urz¹-
dzenia UTM pozwol¹ równie¿ na bezpieczn¹ 
pracê zdaln¹ we wszystkich jednostkach. Do-
datkowo w ramach grantu do Urzêdu Miej-
skiego w Kowarach zostanie zakupione urz¹-
dzenie maj¹ce na celu zbieranie logów ze 
wszystkich urz¹dzeñ UTM zainstalowanych
w urzêdzie i jednostkach, w celu umo¿liwienia 
szybkiej analizy niepo¿¹danych zjawisk i ewen-
tualnej reakcji na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia.

Ostatecznym celem realizacji grantu jest 
poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej 
Kowary, ich cyberbezpieczeñstwa, umo¿liwie-
nie miêdzy nimi bezpiecznej komunikacji, za-
bezpieczenie pracy zdalnej oraz optymalizacja 
wykorzystania posiadanych przez gminê za-
sobów  informatycznych.

Przygotowa³: 
Maciej Janas

Zastêpca Naczelnika 

Wydzia³u Organizacyjnego i Kadr

Przeczytaj koniecznie  
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji 
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poprzez dodatkowe zajêcia oraz zakup sprzêtu 
IT  i  pomocy  naukowych. 
Realizacja: 01.2021 – 12.2022 r. Wartoœæ 
projektu: 1.869.215,90 z³; Dofinasowanie: 
1.663.190,98 z³.

5) „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. 
Realizacja: 12.2019 r.- 12.2022 r. Wartoœæ 
projektu: 745.770,46 z³; Dofinasowanie: 
708.481,94 z³. 

Projekty dofinansowane z Programu 
Interreg RCz–PL 2014-2020:

6) „Wspó³praca generacji Vrchlabi i 
Kowary”. Wymiana doœwiadczeñ uczniów 
ZSO, Szko³y Bran¿owej oraz Seniorów z Kowar 
i  z  miastem  partnerskim  Vrchlabi. 
Realizacja: 05.2021 – 04.2022r. Wartoœæ pro-
jektu:  77.698,80 z³; Dofinasowanie: 69.928,92 
z³.

7) „Poprzez Wenecjê Karkonoszy do ko-
warskiego Ratusza” – I etap. Wyremon-
towano k³adki piesze: Mostek M³ynarza, Mo-
stek Herbowy przy ul. S. Staszica 14 i 16. 
Realizacja:  01.05.2021 – 31.08.2022 r. War-
toœæ projektu: 125.497,22 z³; Dofinasowanie: 
112.947,50 z³

8) „Poprzez Mostek Miast Partnerskich i 
Wenecjê Karkonoszy do kowarskiego Ra-
tusza” – II etap. Zosta³ wykonany remont
4 k³adek pieszych: Mostek Miast Partner-
skich przy ul. Ogrodowej 40, Mostek Z³otnika 
przy ul. Staszica 10, Mostek Piwowara przy
ul. Waryñskiego 5 i Mostek Kowala przy
ul. Waryñskiego 16. Realizacja: 01.09.2021 – 
31.08.2022 r. Wartoœæ projektu:160.576,37 z³. 

Projekty z dofinansowaniem zewnêt-
rznym realizowane przez Gminê Miejsk¹ Ko-
wary – Wydzia³  Rozwoju  Miasta  w  2022r.

Projekt dofinasowany z MF EOG 2014-
2021: 

1) „Zielono-niebieskie Kowary”. Zadania: 
Remont 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, rewitalizacja terenów zieleni przy 
SMK, PP nr 1, SP 1 i ZSO, dzia³ania promo-
cyjno-edukacyjne, konferencje, warsztaty, 
szkolenia,  promocja. 
Realizacja: 01.10.2021 r. - 31.03.2024 r. 
Wartoœæ projektu: 11.078.678,77 z³; Dofinan-
sowanie:  9.394.624,88  z³. 

Projekty dofinansowane z RPO WD 2014-
2020:

2) „Termomodernizacja budynku Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kowarach”. 
Realizacja: 01-12.2022 r. Wartoœæ projektu: 
1.263.072,24 z³; Dofinasowanie: 918.520,74 z³.

3) „Budowa infrastruktury s³u¿acej 
wytwarzaniu energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ 
odnawialnych przez cz³onków Karkonoskiego 
Klastra Energii”. Mikroinstalacje fotowoltaicz-
ne powstan¹ na budynkach MOK, MSR, MOPS 
i ZSO. 
Realizacja: 01-12.2022 r. Wartoœæ projektu: 
794.364,20 z³;  Dofinasowanie:  548 949,48 z³.

4) „Nowoczesna Edukacja – pomys³ na 
rozwój Gminy Kowary”. Podnoszenie kompe-
tencji nauczycieli i uczniów w SP1, SP3 i ZSO 
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Dofinasowanie: 144.518,73z³.
9) „Poprzez Wenecjê Karkonoszy do 

Prze³omu Piszczaka” – III etap. Zadania: re-
mont 2 k³adek pieszych: powstanie mostek 
Ceramika i Filcarza przy ul. Wiejskiej przy wia-
dukcie  kolejowym. 
Realizacja: 03-12.2022 r. Wartoœæ projektu: 
151.237,98 z³;  Dofinasowanie:  136.114,18 z³.

10) „Sport to nasza wspólna sprawa” 
– projekt partnerski GM Kowary ze Szko³¹ 
Podstawow¹ z Vrchlabi. W zajêciach i zawo-
dach sportowych uczestnicz¹ z Kowar ucz-
niowie  SP1  i  Sp3. 
Realizacja: 09.2021 – 05.2022 r. Rozliczenie fi-
nansowe projektu jest po stronie partnera  
czeskiego. 

11) „Kowarskie Stragany – jarmark pro-
duktu lokalnego czesko-polskiego pograni-
cza”. Organizacja 3 jarmarków i warsztatów
z Czech od lipca do wrzeœnia na Starówce 
Kowarskiej. 
Realizacja: 04-12.2022 r. Wartoœæ projektu: 
99.483,48 z³;  Dofinasowanie:  89.535,14 z³.

12) „Jednoczy nas Sport” – beneficjentem 
projektu jest SP z Vrchlabi a partnerem Mia-
sto Kowary. S¹ to wspólne zajêcia i zawody 
sportowe z udzia³em uczniów SP1 i SP3 Kowar. 
Realizacja: 03.2022 – 11.2022 r. Rozliczenie fi-
nansowe projektu jest po stronie partnera 

czeskiego. 
13)  „Wspieramy aktywnych seniorów”– 

beneficjentem projektu jest Institut Spolu-
prace z Vrchlabi a partnerem Miasto Kowary. 
S¹ to wspólne spotkania i wyjazdy senio-
rów, odby³y siê warsztaty szycia i gotowania. 
Realizacja: 03.2022 – 12.2022 r. Rozliczenie 
finansowe projektu jest po stronie partnera 
czeskiego. 

14) „Studenci rozwijaj¹ potencja³ Karko-
noszy” - projekt w partnerstwie GM Kowary
z Karkonoskim Liceum i Œredni¹ Szko³a Za-
wodow¹ z Vrchlabi. W ramach projektu od-
by³y siê m.in. warsztaty fotograficzne z LO
z Kowar. 
Realizacja: 10.2021 – 09.2022 r. Rozliczenie 
finansowe projektu jest po stronie partnera 
czeskiego. 

Projekt dofinasowany z Programu Inter-
reg  Polska – Saksonia  2014-2020:

15) „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 budyn-
ku b UM, wydanie przewodnika turystycznego 
i wykonanie remontu przejœcia wraz z scraffi-
to w bramie pod budynkiem 1 Maja 24. 
Realizacja: 10.2019 r.–12.2022 r. Wartoœæ 
projektu: 1.138.143,69 z³; Dofinasowanie: 
967.421,52 z³. 

Projekty dofinasowane z Rz¹dowego 
Funduszu Polski £ad: 

17)  „Przystanek Kowary” – przystoso-
wanie budynku by³ego dworca PKP przy
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji

ul. Dworcowej 8 w Kowarach na dzia³alnoœæ 
kulturalno-turystyczno-us³ugow¹. Powstan¹: 
Informacja Turystyczna, Muzeum Rzemios³a 
Kowar, Karkonoskie Centrum Produktu Lo-
kalnego – miejsce ekspozycji i sklepu, wyko-
nanie dokumentacji na w/w zagospoda-
rowanie dworca oraz na Miejsk¹ Bibliotekê 
Publiczn¹. 
Realizacja: 07.2022 r. – 11.2023 r. Wartoœæ 
projektu: 9.950.300,-z³; Dofinasowanie: 
4.500.000,- z³ 

18) „Promenada Józefa Gielniaka w Ko-
warach” – I etap. Przebudowa obiektu mosto-
wego pomiêdzy ulic¹ Ogrodow¹ a Placem 
Franciszkañskim w Kowarach wraz z nadzo-
rem inwestorskim. Przebudowa parkingów, 
³¹czników i chodników wzd³u¿ ul. Ogrodowej
i 1 Maja wraz z nadzorem inwestorskim. War-
toœæ projektu: 5.000 000,-z³; Dofinasowanie: 
4.750.000,- z³. 

Projekt dofinasowany z grantu Cyfrowa 
Gmina z PO Polska Cyfrowa 2014-2020:

19) „Poprawa cyberbezpieczeñstwa oraz 
doposa¿enie w sprzêt IT Urzêdu Miejskiego
w Kowarach”. Zostan¹ doposa¿one równie¿ 
jednostki w tym szko³y SP1 i ZSO oraz ze-
stawione bezpieczne tunele komunikacyjne. 
Realizacja: 12.2021 – 09.2023 r. Wartoœæ pro-
jektu i  dofinansowanie: 319.500,00 z³.

Projekt dofinasowany z Rz¹dowego Fun-
duszu  Rozwoju  Dróg n a  rok  2021:

20) „Przebudowa przejœæ dla pieszych 
przy Al. Wolnoœci i przy ul. W³adys³awa II 
Jagielloñczyka w Kowarach”. Zamontowanie 
wyniesionych przejœæ, oznakowania piono-
wego i poziomego, elementów odblaskowych 
i oœwietlenia. 

Realizacja:  10.2021 – 09.2022 r. Wartoœæ 
projektu: 125.460,00 z³; Dofinasowanie: 
100.368,00 z³

Projekt dofinasowany z „Dolnoœl¹skiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022”

21) „Budowa dwóch bezpiecznych przejœæ 
oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum 
Kowar”. Budowa przejœcia, miejsca postoju 
dla NSP i ci¹gu pieszego przy ul. Jana Matejki
i przejœcia wraz z oœwietleniem przy ul. Hen-
ryka Sienkiewicza przy PP nr 1 w Kowarach. 
Realizacja 06-11.2022 r. Wartoœæ projektu: 
158.670,- z³; Dofinasowanie: 90 000,00 z³.

Projekt dofinasowany z dotacji rz¹dowej 
z projektu „Pod bia³o-czerwon¹”: 

22) „Kowary pod bia³o-czerwon¹”. To 
zakup masztu z flag¹ oraz ich instalacja, który 
zostanie postawiony przy MOK ul. Szkolna za 
obeliskiem, upamiêtniaj¹cym ofiary II wojny 
œwiatowej i pobliskiego Obozu Koncentracyj-
nego Gross Rosen, filii w Bukowcu k/Kowar. 
Realizacja 07-10.2022 r. Wartoœæ projektu i do-
finasowania: 8.000 z³. W sumie wartoœæ
w/w projektów to 33.065.669,11 z³ a po-
zyskane do nich dofinasowanie to kwota 
24.522.132,01 z³, natomiast wk³ad w³asny 
gminy  to  8.543.537,10  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.

Przygotowa³a: 
Anna Pyzik

Zastêpca Naczelnika 

Wydzia³u Rozwoju Miasta 
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ŒRODKI Z PROGRAMU INTEGRACJI 
SPO£ECZNEJ I OBYWATELSKIEJ

Informujemy, ze Gmina Miejska Kowary 
pozyska³a œrodki na rok 2022 z Programu 
integracji spo³ecznej i obywatelskiej Romów 
w  Polsce  na  lata  2021-2030. 

Z dotacji z bud¿etu pañstwa pozyskaliœmy 
dofinansowanie na ni¿ej wymienione zadania 
w kwocie:
– wsparcie edukacji przedszkolnej – 13.362 z³,
– wsparcie edukacji szkolnej – 16.660 z³,
– remont lokali romskich – 113.087 z³,
– praca za d³ug czynszowy – 18.342 z³.

Za³o¿enia realizowanych projektów:

Wsparcie edukacji przedszkolnej ma na 
celu pomoc dzieciom romskim w integracji
z grup¹ rówieœnicz¹. Od 2 wrzeœnia do 22 
grudnia zostan¹ przeprowadzone 42 godziny 
zajêæ wyrównawczych z ka¿dym dzieckiem. 
Zajêcia, w zale¿noœci od potrzeb dzieci, bed¹ 
prowadzone indywidualnie lub w grupach 
przez nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolu. Prowadzone zajêcia poszerz¹ hory-
zonty poznawcze dzieci, wspomog¹ ich rozwój 
intelektualny, pozwol¹ wyrównaæ opóŸnienia 
rozwojowe oraz u³atwi¹ start do dalszej edu-
kacji.

Celem zadania Wsparcie edukacji szkolnej 
bêdzie pomoc dziciom w odrabianiu zadañ 
domowych, utrwalaniu wiedzy zdobytej 
podczas zajêæ lekcyjnych, kontrola frekwencji 
oraz postêpów w nauce. W ka¿dej ze szkó³ 
podstawowych na terenie Kowar, od ponie-
dzialku do pi¹tku, przez œrednio dwie godziny 
dziennie, nauczyciele ró¿nych specjalnoœci bê-
d¹ udzielali wszechstronnej pomocy uczniom 

romskim. Zajêcia te maj¹ wspomóc rozwój 
intelektualny dzieci oraz poprawiæ umiejetno-
œci funkcjonowania w œrodowisku nie-rom-
skim. Zadanie ma na celu wsparcie dzieci rom-
skich w procesie edukacji, w zwiazku z niskimi 
kompetencjami ich rodziców w tym zakresie.

Zadanie Remont lokali romskich ma na 
celu poprawê warunków mieszkaniowych 
osób, których sytuacja materialna nie pozwala 
na przeprowadzenie niezbêdnych remontów. 
Od 2021 r. wyboru lokali dokonuje siê bior¹c 
pod uwagê zakres prac, sytuacjê materialn¹ 
danej rodziny oraz wykazywan¹ gotowoœæ do 
integracji i realizacji obowi¹zków obywatel-
skich. Brane s¹ zatem pod uwagê tylko te lo-
kale, w których lokatorzy nie zalegaj¹ z op³a-
tami czynszowymi, przynajmniej jedna osoba 
pracuje, dzieci realizuj¹ obowi¹zek szkolny. 
Remont obejmuje zarówno mieszkanie, jak
i czêœæ wspóln¹ budynku, u¿ytkowan¹ przez 
pozosta³ych  lokatorów.

Zadanie Praca za d³ug czynszowy – celem 
zadania jest umo¿liwienie osobom posiada-
j¹cym zad³u¿enie czynszowe jego sp³atê jak 
równie¿ wpojenie zasad dotycz¹cych utrzy-
mania porz¹dku. Zak³ada siê realizowanie pro-
jektu, wed³ug którego ok. 3 osoby przez 2 m-
ce lub wiêksza iloœæ w krótszym wymiarze 
czasu, bêdzie odpracowywa³a d³ug. Zak³ada 
siê zatrudnienie Romów, którzy bêd¹ wykony-
waæ prace porz¹dkowe w miejscach zamiesz-
kiwania spo³ecznoœci romskiej. Ich zadaniem 
bêdzie codzienne porz¹dkowanie ulic i chod-
ników,  oprócz  tego  sprz¹tanie  podwórek. 

UM

Przeczytaj koniecznie  
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji 



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

DY¯URY RADNYCH: 

W dniu 8 wrzeœnia 2022 r. od godziny 16:00
do 17:00 w Sali Rajców Urzêdu Miejskiego
w Kowarach (ul. 1 Maja 1a) rozpocznie siê 
dy¿ur Przewodnicz¹cego Komisji ds. Skarg, 
Wniosków  i  Petycji.

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, pok. 26,
tel. 75 64 39 232, 

e-mail: rada@kowary.pl



Urz¹d Miejski w Kowarach 
ZMIANA OGRANIZACJI PRACY

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   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, I piêtro, pok. 10
tel. 75 64 39 222, 
E-mail: burmistrz@kowary.pl   

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

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pok. 14-17
tel. 75 64 39 224, 519 121 066, e-mail: skarbnik@kowary.pl   
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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, pok. 7
tel. 75 64 56 116, e-mail: sekretarz@kowary.pl   

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

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pok. 8
tel. 75 64 39 222, e-mail: sekretariat@kowary.pl   

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

Budynek “B” Urzêdu Miejskiego, parter, pok. 1 i 3
tel. 75 64 39 226, e-mail: usc@kowary.pl 

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

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pok. 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, pok. 26
tel. 75 64 39 232, e-mail: rada@kowary.pl 

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

  

3
0

UWAGA:
Mo¿na ju¿ zwiedzaæ 

kowarski ratusz 
i Salê Tradycji Miasta, 

ale w zwi¹zku z potencjalnym 
      nadejœciem kolejnej fali COVID-19
     zwiedzanie mo¿e zostaæ czasowo

zawieszone!

 INFORMACJA TURYSTYCZNA

 INFORMATYCY

 STANOWISKO DS. KONTROLI
I KONTROLI ZARZ¥DCZEJ 

 INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
 Mateusz Borowski

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.
e-mail: iod@kowary.pl  

Wiêcej w Biuletynie
Informacji Publicznej: 
www.bip.kowary.pl
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Gospodarka mieszkaniowa
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

ZAŒMIECANIE MIASTA 
OGROMNYM PROBLEMEM KOWAR

Mieszkañcy s¹ zobowi¹zani do dbania o 
budynki i ich otoczenie. Powinni chroniæ je 
przed dewastacj¹ oraz utrzymywaæ porz¹dek
i czystoœæ na zamieszkiwanym terenie. Mimo 
usilnych prób walczenia z problemem dewas-
tacji mieszkañ, oraz zaœmiecaniem terenu prob-
lem nadal istnieje. Zarz¹d Eksploatacji Zasobów 
Komunalnych, jako zarz¹dca nieruchomoœci ko-
munalnych, dok³ada wszelkich starañ poprzez 
systematyczne wywo¿enie zalegaj¹cych odpa-
dów przy pojemnikach oraz wiatach œmietni-
kowych. Niestety dzia³ania te s¹ nieskuteczne
a skala zanieczyszczeñ jest ogromna. Du¿ym 
problemem, wystêpuj¹cym na terenie miasta 
jest podrzucanie odpadów wielkogabarytowych 
przez nieznanych sprawców oraz zaœmiecanie 
otoczenia. Jest to dzia³anie ze strony mieszkañ-
ców nagminne i trudne do zlikwidowania. Mimo 
ci¹g³ego czuwania i monitorowania ulic zarz¹-
dzanych przez ZEZK jak i mienia komunalnego 
problem zaœmiecania terenu jest nagminny i nie-
ustanny. Pomimo ogólnie dostêpnych informacji 
na temat prawid³owej segregacji odpadów 
mieszkañcy nie stosuj¹ siê do zasad, wrzucaj¹c 
do pojemników na odpady komunalne nawet 
fekalia. Du¿ym problemem jest ogólnie nie 
wrzucanie œmieci do pojemników, które czêsto 
stoj¹ puste, a œmieci wyrzucane s¹ przez okna 
pod wiaty œmietnikowe lub na teren s¹siednich 
nieruchomoœci.

Najwiêkszy problem z prawid³ow¹ segre-
gacj¹ oraz utrzymaniem porz¹dku wystêpuje 
na ulicach: Polna 7, Kowalska 24, W³. II. Jagiel-
loñczyka 12, 14, 16, 18, 20 na ulicy St. Staszica 7, 
L. Waryñskiego 8, 21. Zaœmiecanie tam jest ci¹- Ulica Polna 7 w KowarachUlica Polna 7 w Kowarach

Ulica Kowalska 25 w Kowarach

Ulica Kowalska 25 w Kowarach
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Gospodarka mieszkaniowa  
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

g³e nie do zatrzymania. Pomimo uprz¹tniêcia te-
renu, za kilka dni otoczenie i miejsce ustawienia 
pojemników znów zostaje zaœmiecone i nadaje 
siê tylko do ponownego porz¹dkowania i wy-
wozu  odpadów  komunalnych.

Z tego tytu³u Zarz¹d Eksploatacji Zasobów 
Komunalnych ponosi ogromne koszty podsta-
wiaj¹c kontenery w celu usuniêcia zanieczysz-
czeñ i zalegaj¹cych œmieci. Kwota op³aty za 
jeden wywóz to koszt ok. 1500 z³. Apelujemy do 
mieszkañców, aby zwracali uwagê na proceder 
podrzucania œmieci, z³ego segregowania, nie-
dbania o porz¹dek i zg³aszanie tego u odpo-
wiednich s³u¿b mo¿e wtedy bêdzie mo¿liwe 
zlokalizowanie i ustalenie sprawców oraz popra-
wienie  wizerunku  miasta.

W chwili obecnej prowadzana jest akcja 
„Rady na bioodpady” zorganizowana przez 
Zwi¹zek Gmin Karkonoskich maj¹ca na celu 
bezp³atne u¿yczenie pojemników na odpady 
BIO. Z akcji mog¹ skorzystaæ w³aœciciele dom-
ków jednorodzinnych oraz Wspólnoty Mieszka-
niowe do 6 lokali w wspólnocie. Podpisujemy 
umowy i wydajemy pojemniki 120 i 240 litrowe 
do wyboru przez mieszkañca, po zweryfiko-
waniu braku zaleg³oœci pieniê¿nych wzglêdem 
Urzêdu Miejskiego oraz Zarz¹du Eksploatacji

Zasobów Komunalnych. Maj¹c na uwadze dob-
ro i wizerunek miasta, prosimy o przestrzeganie 
zasad dotycz¹cych utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie gminy. Miasto Kowary to 
nasze wspólne dobro  i  dbajmy  wspólnie  o  je-
go  PIÊKNO.

ZEZK

GDZIE ODDAÆ MO¯NA ODPADY

Zasady przyjmowania odpadów komu-
nalnych do PSZOK reguluje Uchwa³a nr 
XLIV/274/21 Rady Miejskiej w Kowarach
z  dnia  23  wrzeœnia  2021  r. 

Lista odpadów, które mo¿na przywoziæ 
do PSZOK oraz zasady ich odbioru znaleŸæ 
mo¿na na stronie www.kowary.pl. W Ko-

warach PSZOK znajduje siê przy ul. Zam-
kowej 2 (teren Miejskiej S³u¿by Ratow-
niczej). Czynny jest w poniedzia³ek, wtorek, 
œrodê i pi¹tek od godz. 8:00 do 14:00,
a w czwartek od godz. 10:00 do 18:00. Po-
nadto w sobotê 27 sierpnia br. Otwarty jest 
od godz. 9:00 do 12:00. Telefon kontak-
towy: 502 909 467.

PSZOK
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wego, który ma zniwelowaæ rosn¹ce ceny 
energii,  gazu  i  ¿ywnoœci.

Po wiêcej informacji dot. nowych ok-
resów i sposobu sk³adania wniosków zapra-
szamy  na  stronê  internetow¹:
 www.mopskowary.pl

MOPS 

ŒWIADCZENIA RODZINNE

Terminy sk³adania wniosków 
na okres 2022/2023

MOPS w Kowarach informuje, ¿e od
1 lipca 2022 r. przyjmowane s¹ wy³¹cz-
nie elektronicznie wnioski na nowy okres 
œwiadczeniowy 2022/2023 z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wnioski na nowy okres 
zasi³kowy 2022/2023 o przyznanie zasi³ku 
rodzinnego  wraz  z  dodatkami.

Wnioski w wersji papierowej bêdzie 
mo¿na sk³adaæ od 1 sierpnia 2022 r. w Miej-
skim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Kowa-
rach. 

Do 31 pa¿dziernika 2022 r. mo¿na sk³a-
daæ wnioski o przyznanie dodatku os³ono-

Pomoc spo³eczna  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:

EDUKACYJNY KLUB SENIORA

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach 
dziêki temu, ¿e mo¿e funkcjonowaæ bez 
obostrzeñ Covid-19 realizuje wszystkie 
zaplanowane zajêcia, wyjazdy i wycieczki.

W roku 2022 r. Seniorzy z klubu poje-
chali na jednodniow¹ wycieczkê do Wroc-
³awia  zwiedziæ  Panoramê  Rac³awick¹.

Edukacyjny Klub Seniora prowadzi swój 
profil na Facebook-u – Edukacyjny Klub Se-
niora w Kowarach, gdzie umieszczane s¹
na bie¿¹co fotorelacje z Klubu. Seniorzy 
uczestnicz¹ w zajêciach z psychologiem, za-
jêciach manualnych, na których powstaj¹ 
piêkne projekty, zajêciach ogrodniczo-flo-
rystycznych, warszatatach muzycznych, 
gdzie œpiewaæ ka¿dy mo¿e, zajêciach kuli-

narnych i bardzo wa¿nych dla Seniorów za-
jêciach ruchowych z fizjoterapeut¹ oraz 
spotkaniach  ze  specjalistami. 

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach 
dzia³a prê¿nie dziêki zaanga¿owaniu Senio-
rów, bez których funkcjonowanie placówki 
nie  by³oby  mo¿liwe.

EKS



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
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I PÓ£ROCZE 
W KOWARSKIM ODDZIALE 

KSWiK

Karkonoski System Wodoci¹-
gów i Kanalizacji – Oddzia³ w Ko-
warach eksploatuje 5 ujêæ wody 
przejêtych aportem, oraz zaku-
pione ujêcie Wysoka £¹ka, które 
jest uzupe³nieniem g³ównego 
ujêcia. Zdolnoœci produkcyjne wo-
dy (wszystkie ujêcia razem) – Q 
œred/d = 3906 m3/d. Wszystkie 
ujêcia wody w celu kontroli s¹ 
pod³¹czone do systemu monito-
ringu online przedstawia to widok 
obok.

Od roku 2017 w Kowarach 
funkcjonuje 5 stref zasilania co 
przedstawia schemat obok.

D³ugoœæ obs³ugiwanej sieci 
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w 
Kowarach: 
– sieæ wodoci¹gowa magistrala 
17,4  km,
– sieæ wodoci¹gowa rozdzielcza 
39,1 km,             
– iloœæ przy³¹czy wodoci¹gowych – 
1378 szt,
– sieæ  kanalizacyjna  42,5 km,
– zdolnoœæ oczyszczania œcieków 
m3/d. Qœred/d = 4500 m3/d,
– iloœæ odbiorców us³ug – 4016 szt.

W tabeli na nastêpnej stronie 
przedstawiamy ulice dla poszcze-
gólnych  stref  zasilania:

Rzut ekranu dyspozytora oczyszczalni œcieków - zbiorniki wody.
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Przedstawiamy zaplanowane inwestycje 
do wykonania w roku 2022 w Oddziale 
Kowary:

1. Budowa nowego ujêcia wody dla Kowar. 
Ujêcie g³êbinowe ze zbiornikiem i stacj¹ uzdat-
niania wody. Wydajnoœæ 500 m3/d Realizacja 
tego zadania przewidziana jest na dwa etapy

w roku bie¿¹cym wykonie ca³oœci dokumenta-
cji, wykonanie odwiertów próbne pompowa-nie 
i badanie wody. W zale¿noœci od wyników 
jakoœci  wody  dalsze  dzia³ania  inwestycyjne.
Wykonanie odwiertów zapewni jakoœæ wody 
która nie bêdzie posiada³a barwy w czasie 
intensywnych  opadów  atmosferycznych.  

2. Modernizacja ruroci¹gu pomiêdzy zbiorni-
kiem Kowary Œrednie a zbiornikiem Kowary Dol-
ne. Trwaj¹ prace uzgodnienia inwestycji z Nad-
leœnictwem Œnie¿ka w Kowarach po uzgodnieniu 
przyst¹pimy do realizacji przewidywany termin 
wrzesieñ  2022 .
Wykonanie ruroci¹gu ograniczy straty wody
i zapewni niezbêdn¹ iloœæ wody w zbiorniku 
Kowary  Dolne.

3. Ruroci¹g tranzytowy Œciegny Krzaczyna, 
przekierowanie  œcieków ze Œciêgien do Kowar. 

Zbiornik Kowary Górne
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Trwaj¹ prace koordynacyjne pomiêdzy Gmin¹ 
Podgórzyn i Kowary, przewidywany termin re-
alizacji  jesieñ  2022  roku.
Wykonanie ruroci¹gu pozwoli okresowo 
odci¹¿yæ oczyszczalniê œcieków w Mys³a-
kowicach i zapewni doci¹¿enie oczyszczalni 
œcieków w Kowarach co bêdzie mia³o ko-
rzystny wp³yw na koszt oczyszczania œcie-
ków. 

4. Zakup i monta¿ i uruchomienie zestawu 
do  dezynfekcji  wody  na  ujêciu  Wysoka  
£¹ka.
Wykonanie tego zadania zapewni jakoœæ 
wody która bêdzie odpowiada³a wymaga-
niom które s¹ wymagane dla wody przezna-
czonej  do  spo¿ycia.

Przedstawiamy wa¿niejsze prace remon-
towe przeprowadzone w I pó³roczu 2022 
roku w  Oddziale  Kowary:

1. Wymiana wodomierzy po okresie 
legalizacji  112 szt.

2. Monta¿ modu³ów do wodomierzy 
g³ównych  112 szt.

3. Monta¿ modu³ów na podliczniki do 
odczytu  radiowego  222 szt.

4. Wymiana niesprawnych hydrantów 6 
szt.

I kwarta³ – wymiana 3 hydrantów:
– ul. Kopernika 2
– ul. Pstrowskiego 4
– ul. S³oneczna 10
II kwarta³ 2022 – wymiana 3 hydrantów:  
– ul. Sienkiewicza 9
– ul. Jaœminowa 11
– ul. Waryñskiego 19
5. Wykonano remont 4 pomp na terenie 

oczyszczalni œcieków oraz 2 pomp w przepom-
powniach  œcieków.

6. Wymiana rur w przepompowni P2 re-
cyrkulacji osadu Oczyszczalnia Kowary – wy-
miana  2  ruroci¹gów  Dn225  (20 mb.) 

7. Przegl¹d dmuchaw (remont 2 dmuchaw 
– zalecenia  po  przegl¹dzie).

8. Przegl¹d kraty mechanicznej (uzupe³-
nienie  brakuj¹cych  „zêbów”).

9. Remont pomieszczeñ warsztatowych
i  sto³ówki  dla pracowników.

10. Rozpoczêcie wdro¿enia zadañ przewi-
dzianych w koncepcji likwidacji œcieków przy-
padkowych:
– Kontrola posadowienia w³azów (zani¿enie), 
sprawdzenie  czy  w³azy  s¹  wentylowane.
– Uszczelnienie po³¹czeñ krêgów, zwieñczeñ 
studni, po³¹czeñ z pierœcieniami w³azowymi oraz 
dolotów  i  wylotów  studni.
– Wykonanie zaœlepek jednorazowych i zamon-
towanie do istniej¹cych otworów w pokrywach 
w³azowych. Dokonano przegl¹du 123 szt. studni 
kanalizacyjnych.

11. Wymiana odcinka 20 mb. kanalizacji sa-
nitarnej DN200 kamionka  ul. Jagielloñska 1-4A 
(za³amanie  na  kolektorze  g³ównym).

12. Wymiana 20 mb. ruroci¹gu wodnego 
DN 80 Stal na 90 PEHD, ul. Matejki 6-16 (awaria 
na  sieci  wodoci¹gowej).

13. Wymiana 25 mb. przy³¹cza kanalizacji 
sanitarnej, ul. 1-go Maja 96A,B (zlecenie Zarz¹du 
Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowa-
rach).

14. Awaryjna wymiana 20 mb. przy³¹cza 
wodnego,  ul. £omnicka 19, 19A  (brak wody).

15. Czêœciowa wymiana 4 mb. przy³¹cza 
wodnego, ul. Wiejska 23 (brak wody).

16. Awaryjna wymiana 12 mb. sieci kana-
lizacji sanitarnej, ul. Koœciuszki 34 (za³amanie na 
sieci).

17. Wymiana 8 mb. ruroci¹gu wodnego DN 
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100 Stal na 110 PEHD, ul. Karkonoska (awaria 
na sieci  wodoci¹gowej).

18. Awaryjna naprawa silosu na wapno pa-
lone (wzmocnienie podpór, wykonanie nowe-
go  zadaszenia).

19. Naprawa oraz wymiana zdewasto-
wanego i czêœciowo skradzionego ogrodzenia 
zbiornika wodnego, filtrów Kowary Górne, 
zbiornika wodnego Kowary Dolne, filtrów na 
ujêciu  Kowary  Œrednie.

20. Usuniête awarie na sieci wodoci¹gowej 
– 20 szt.

21. Usuniête awarie na sieci kanalizacyjnej 
– 54 szt.

Przedstawiamy wa¿niejsze prace remon-
towe zaplanowane w II pó³roczu 2022 roku
w  Oddziale  Kowary

1. Przegl¹d i malowanie hydrantów nad-
ziemnych.

2.  Wymiana  6  niesprawnych  hydrantów.
3. Sukcesywna wymiana wodomierzy 

g³ów-nych  po  okresie  legalizacji.
4. Wymiana odcinka 120 mb. sieci wodo-

ci¹gowej DN65 stal wraz z przepiêciem 3 bu-
dynków mieszkalnych ul. Jeleniogórska 14E, 
16, 16A  (Szarotka,  Ko³o  £owieckie  „Knieja”),

5. Monta¿ zaworów p³ywakowych w zbior-
niku  Kowary  Œrednie. 

6. Remont ujêæ powierzchniowych, napra-
wa niecek wypadowych, uzupe³nienie ubyt-
ków,  malowanie,  wymiana  zastawek.

7. Kontynuowanie zadañ przewidzianych
w koncepcji likwidacji œcieków przypadkowych:
– Kontrola posadowienia w³azów (zani¿enie), 
sprawdzenie  czy  w³azy  s¹  wentylowane.
– Uszczelnienie po³¹czeñ krêgów, zwieñczeñ 
studni, po³¹czeñ z pierœcieniami w³azowymi 
oraz  dolotów  i  wylotów  studni.

– Wykonanie zaœlepek jednorazowych i za-
montowanie do istniej¹cych otworów w pok-
rywach  w³azowych. 

8. Naprawy cz¹stkowe nawierzchni asfal-
towych po awariach wodoci¹gowo – kanaliza-
cyjnych.

9. Wymiana 2 zasuw na ruroci¹gu g³ównym 
DN  80  ul.  Izerska.

10. Wymiana z³o¿a filtracyjnego, monta¿ 
krat Wema, wykonanie rusztu napowietrza-
j¹cego  na  filtrach  ujêcia  wodnego  Wojków.

Przed remontem

Po remonciePo wymianie ruroci¹gów

KSWIK



Edukacja  
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

JESZCZE NAS NIE ZAMYKAJ¥

Gor¹ca atmosfera towarzyszy³a w os-
tatnich dniach przed wakacjami uczniom
i nauczycielom w trakcie egzaminów ma-
turalnych i zawodowych. Po raz pierwszy 
tak du¿a liczba absolwentów szko³y bran-
¿owej (kumulacja roczników) przystêpo-
wa³a do egzaminów w a¿ siedmiu zawo-
dach. Nowa formu³a egzaminów zawodo-
wych polega³a na czêœci teoretycznej pisa-
nej na komputerach, a w czêœci praktycznej 
niektórzy uczniowie zdawali egzamin cze-
ladniczy przed komisjami Izby Rzemieœl-
niczej m. in. mechanicy samochodowi i fryz-
jerzy. Najwiêcej zdaj¹cych przyst¹pi³o do 
egzaminu w zawodzie: operatora obra-
biarek skrawaj¹cych, odby³ siê on w firmie 
LAKFAM. Wyniki bêd¹ znane w ostatnim 
tygodniu sierpnia. W pierwszych dniach 
lipca uczniowie LO otrzymali wyniki egza-
minu maturalnego, od kilku lat w naszej 
szkole utrzymuj¹ce siê na wysokim pozio-
mie zdawalnoœci. LO Lema 84,6%, powiat 
karkonoski 76,1%, województwo dolno-
œl¹skie  87,1%

W maju rozpoczê³a siê rekrutacja do 
klasy pierwszej bran¿owej wielozawodo-

wej i klasy ogólnej w liceum w systemie 
elektronicznym. Niestety spóŸniona de-
cyzja Ministerstwa Obrony Narodowej
o przyznaniu LO im. S. Lema mo¿liwoœci 
otwarcia Oddzia³u Przygotowania Woj-
skowego uniemo¿liwi³a skuteczne prowa-
dzenie naboru do klasy wojskowej w for-
mie elektronicznej. Mimo wielu wysi³ków 
informacyjnych i reklamowych nie uda³o siê 
na tê chwilê zebraæ wystarczaj¹c¹ liczbê 
chêtnych do tej klasy (minimum 22 ucz-
niów). Dyrekcja szko³y pracuje nad form¹ 
rozwi¹zania tego problemu z korzyœci¹ dla 
dzieci i rodziców. Konkretne propozycje 
zostan¹ przedstawione na spotkaniu z ro-
dzicami w szkole 22 sierpnia o godzinie 
17.00. W wyniku rekrutacji do klasy bran-
¿owej przyjêtych zosta³o 22 kandydatów, 
do klasy liceum 9, do klasy wojskowej 7.
W dwóch ostatnich przypadkach tym-
czasem nie ma mo¿liwoœci na zakoñczenie 
rekrutacji, dlatego bêdzie trwa³a do koñca 
sierpnia. Sukcesem szko³y jest niew¹t-
pliwie zaakceptowanie wniosku Projektu 
Mobilnoœci M³odzie¿y ERASMUS+ zak³a-
daj¹cego wyjazd uczniów w nadchodz¹-
cym roku szkolnym do Grecji. Program ten 
bêdzie po raz pierwszy realizowany w ko-
warskim  liceum.
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W  ramach  projektu  realizowanego 
przez ZSO Kowary Nowoczesna Edukacja 
wzbogaciliœmy siê o now¹ pracowniê kom-
puterow¹ zaopatrzon¹ w nowoczesne lap-
topy oraz drukarki 3D, a w salach lekcyj-
nych: fizyko-chemicznej, biologicznej, ma-
tematycznej i ekonomicznej zainstalowano 
65-calowe monitory dotykowe. W bie¿¹-
cym roku na terenie szko³y planowana jest 
instalacja paneli fotowoltaicznych zwi¹za-
na z programem energii odnawialnej, a tak-
¿e budowana wiaty do zajêæ plenerowych
i stawu eksperymentalnego w ramach 
programu „Niebiesko-zielone Kowary”. 
Wszystkie wysi³ki szkolnej spo³ecznoœci
i w³adz miasta nie przek³adaj¹ siê niestety 

na œwiadomoœæ mieszkañców Kowar wspie-
raj¹cych w postaci subwencji oœwiatowej 
bud¿et Jeleniej Góry, a nie w³asnego mia-
sta. Maj¹c du¿¹ nowoczesn¹ szko³ê w swo-
im mieœcie, dzieci wysy³ane s¹ na edukcjê 
do Jeleniej Góry, a potem te same dzieci 
trafiaj¹ na korepetycje u nauczycieli z ko-
warskiego liceum. Byæ mo¿e w „centrum 
kulturalnym –Biedronka” nie jest w dobrym 
tonie przyznaæ, ¿e dzieci ucz¹ siê w Kowa-
rach. Dowodem na mo¿liwoœæ osi¹gniêcia 
w tej szkole sukcesu jest uczennica klasy I 
LO ze œredni¹ 5,63 i nagrod¹ Prezesa Rady 
Ministrów.

Dyrekcja 
ZSO w Kowarach
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oddzia³ów przedszkolnych. Zajêcia odbywa³y 
siê bez wiêkszych zak³óceñ. Kontynuowaliœ-
my realizacjê projektu pod nazw¹ „Nowo-
czesna edukacja – pomys³ na rozwój Gminy 
Kowary”, w ramach którego odbywa³o siê sze-
reg dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych za-
równo rozwijaj¹cych uzdolnienia uczniów,
jak i wyrównuj¹cych szanse edukacyjne. Wa¿-
nym elementem pracy dydaktycznej w ra-
mach projektu by³y tak¿e zajêcia z zakresu 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Po-
za zajêciami szko³a pozyska³a wyposa¿enie 
dwóch pracowni matematycznych: meble 
szkolne, laptopy uczniowskie i nauczycielskie, 
tablice interaktywne, specjalistyczne opro-
gramowanie. Mamy nadziejê, ¿e nowoczes-
ny sprzêt wspomo¿e uczniów naszej szko³y
w  zdobywaniu  wiedzy  matematycznej.

Kolejnym programem, w którym uczestni-
czymy s¹ „Laboratoria przysz³oœci”. Jest to ini-
cjatywa edukacyjna realizowana przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki we wspó³pracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Celem programu jest stworzenie 
nowoczesnej szko³y, w której zajêcia bêd¹ 

ROK  WYZWAÑ W Sp1

Rok 2022 w naszej szkole jest kolejnym 
rokiem wyzwañ. Po dwóch latach pandemii 
przysz³o nam zmierzyæ siê ze skutkami  wojny 
w Ukrainie i losem dzieci – uchodŸców z zajê-
tego  dzia³aniami  wojennymi  kraju.

W szczytowym momencie do szko³y zapi-
sa³o siê 31 dzieci ukraiñskich.  By³o to ogromne 
wyzwanie dla nas wszystkich. Brak znajo-
moœci jêzyka polskiego, brak dokumentów, 
brak odzie¿y, ksi¹¿ek, przyborów szkolnych,
to wszystko powodowa³o z jednej strony stres, 
szczególnie u dzieci, z drugiej strony niesamo-
wit¹ chêæ niesienia pomocy i dzia³ania, w które 
zaanga¿owa³a siê ca³a spo³ecznoœæ szko³y. Ro-
dzice i uczniowie przynosili niezbêdne rzeczy, 
nauczyciele organizowali akcje charytatywne. 
Jednoczeœnie dbaliœmy o to, aby dzieci ukraiñ-
skie dobrze zafunkcjonowa³y w grupie 
rówieœniczej.  

Równoczeœnie szko³a pracowa³a w nor-
malnym trybie. W czerwcu do szko³y uczêsz-
cza³o 392 uczniów, którzy uczyli siê w 17 od-
dzia³ach i 48 dzieci zapisanych do dwóch 
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na termomodernizacjê obiektu rzêdu ok. 
900.000 z³. Zakres prac jest ogromny, obej-
muje wymianê 5 du¿ych okien, docieplenie 
œcian, now¹ elewacjê, monta¿ pieca gazo-
wego, monta¿ fotowoltaiki i pompy ciep³a.  
Prace budowlane ruszy³y w lipcu. Po ich za-
koñczeniu, poza popraw¹ estetyki obiektu, 
zmniejsz¹ siê koszty jego utrzymania. Skorzy-
staj¹ z tego równie¿ wszyscy u¿ytkownicy 
obiektu, poniewa¿ temperatura na sali gimn-
astycznej  osi¹gnie  oczekiwan¹  wartoœæ.

 Szko³a Podstawowa nr 1 to miejsce, gdzie 
2/3 dzieci i m³odzie¿y z Kowar w wieku od 4
do 15 lat spêdza po³owê swojego ¿ycia, stara-
my siê wiêc dbaæ  o to, aby spêdzali go nie 
tylko pracowicie, ale i ciekawie, w  warunkach, 
na  jakie  zas³u¿yli.

Dyrektor SP 1
Ma³gorzata Krysiak

prowadzone w sposób ciekawy, anga¿uj¹cy 
uczniów oraz sprzyjaj¹cy odkrywaniu ich ta-
lentów i rozwijaniu zainteresowañ. W ramach 
programu nasza szko³a pozyska³a 114.000 z³ 
na zakup pomocy dydaktycznych, wykorzysty-
wanych do rozwijania takich dziedzin zain-
teresowañ, jak: nauka, technologia, in¿ynieria, 
sztuka oraz matematyka. Laboratorium zacz-
nie  dzia³aæ  ju¿  od  wrzeœnia  2022  roku.

Aby szko³a mog³a funkcjonowaæ sprawnie, 
niezbêdne jest zaplecze w postaci m.in. zad-
banych i dobrze wyposa¿onych obiektów. Na-
szym cennym obiektem jest sala gimnas-
tyczna, z której korzystaj¹, poza uczniami, 
mieszkañcy Kowar, uczestnicz¹c w zajêciach 
organizowanych przez kluby sportowe i osoby 
indywidualne. W roku 2022 Miasto Kowary
w ramach dofinansowania z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnoœl¹skiego pozyska³o œrodki finansowe 
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 TERMOMODERNIZACJA 
SALI GIMNASTYCZNEJ SP1

Gmina Kowary realizuje projekt pn. „Ter-
momodernizacja Sali gimnastycznej Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Kowarach”. Otrzyma³ on 
dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 
na lata 2014 – 2020 w ramach naboru ZIT AJ 
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Euro-
pejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Przedmiotem projektu jest kom-

pleksowa, g³êboka termomodernizacja energe-
tyczna budynku sali gimnastycznej. Obejmuje 
ona m.in. ocieplenie przegród budowlanych 
obiektu, wymianê okien, przebudowê systemu 
grzewczego, wymianê oœwietlenia na energo-
oszczêdne, a tak¿e monta¿ dwóch jednostek 
wytwarzania energii z OZE w modernizowanym 
budynku o ³¹cznej mocy równej 0,0505 MW. 
Projekt bêdzie realizowany do koñca roku 2022. 
Wartoœæ inwestycji to: 1.095.112,64 z³, z czego 
918.520,74 z³ (85%) jest dofinansowane ze 
œrodków UE (EFRR).

UM



wych. Wœród uczniów klas m³odszych ko-
lejna grupa mia³a mo¿liwoœæ „zaprzyjaŸ-
niæ” siê ze œrodowiskiem wodnym i nauczyæ 
siê p³ywaæ dziêki projektowi „Umiem p³y-
waæ”. Natomiast uczniowie klas starszych 
mogli rozwijaæ swoje sportowe pasje i za-
interesowania bior¹c udzia³ w zajêcia w ra-
mach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Realizujemy w dalszym ci¹gu zajêcia
w ramach projektu „Nowoczesna edukacja 
– pomys³ na rozwój Gminy Kowary”. Pod 
koniec czerwca zakoñczyliœmy doposa¿enie 
szko³y w ramach projektu „Nowoczesna 
edukacja”. Dziêki czemu od wrzeœnia nasi 
uczniowie bêd¹ mogli uczestniczyæ w atrak-
cyjnych zajêciach edukacyjnych, maj¹c do 
dyspozycji roboty, klocki edukacyjne LEGO, 
sprzêt audio – wizualny, drukarkê 3D, dziêki 
którym bêd¹ mogli podnieœæ kompetencje 
przysz³oœci STEAM, czyli abstrakcyjnego
i logicznego myslenia, sieciowania i ³¹czenia 
– umiejêtnoœci jakich wymaga siê na rynku 
pracy.

WIEŒCI Z „TRÓJKI”

Pierwsza po³owa 2022 w naszej szkole 
to pe³ny powrót uczniów i szkolnej codzien-
noœci. Wreszcie bez ograniczeñ mogliœmy 
organizowaæ uroczystoœci i imprezy za³o-
¿one w harmonogramie. Uczniowie brali 
udzia³ m.in. w „Œwiêcie Sportu Szkolnego”, 
talent show „Trójkowi Giganci”. Powróci³y 
klasowe wyjazdy na wycieczki jedno i wielo-
dniowe. Wreszcie mogliœmy aktywnie i na 
¿ywo uczestniczyæ w edukacji kulturalnej, 
bior¹c udzia³ w koncertach umuzykalnia-
j¹cych, przedstawieniach teatralnych i pro-
jekcjach filmowych. Od wielu lat wspó³-
pracuj¹c ze Stowarzyszeniem Mi³oœników 
Sportu Kowary, wspólnie zorganizowaliœ-
my lokaln¹ imprezê biegow¹ „Kowarska 
wiosenna „Pi¹tka”. Uczestniczymy w pro-
jekcie miêdzynarodowym „Jednoczy nas 
sport”, w ramach którego uczniowie uczy-
li siê graæ w golfa, próbowali swoich si³
w biathlonie zimowym i nartach zjazdo-
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mieszkañcy mogli zapoznaæ siê z technik¹ 
linorytu wykonuj¹c prace podczas „Kowar-
skich Straganów”. W czerwcu og³osiliœmy 
wœród szkó³ powiatu karkonoskiego, Giel-
niakowski Konkurs Plastyczny, którego fi-
na³ bêdzie w listopadzie podczas podsu-
mowania i zakoñczenia obchodów Roku 
Gielniakowskiego. Ju¿ teraz zapraszamy do 
Stowarzyszenia Mi³oœników Kowar, gdzie 
od wrzeœnia bêdzie prezentowana wystawa 
prac naszych uczniów w  technice  linorytu. 

Zmieni siê równie¿ nasza biblioteka 
szkolna. Jesteœmy w trakcie finalizowania 
zamówieñ mebli, nowego ksiêgozbioru
z programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0”, dziêki czemu mamy na-
dziejê na zwiêkszenie popularyzacji czy-
telnictwa  wœród  uczniów.

W ramach doradztwa zawodowego, 
uczniowie klas ósmych poznawali ró¿no-
rodne zawody i zapotrzebowanie na nie na 
rynku pracy. Odwiedzili kowarsk¹ firmê 
KEMPF, brali udzia³ w wiosennych Targach 
Pracy w Jeleniej Górze. Mieli równie¿ mo¿-
liwoœæ poznania bogatej oferty edukacyjnej 
szkó³ ponadpodstawowych z naszego po-
wiatu.

Podczas przerwy wakacyjnej wyremon-
towaliœmy dwie sale lekcyjne wraz z wy-
mian¹ elektryki i oœwietlenia. A od wrzeœnia 
nasi uczniowie w kolejnych dwóch salach 
lekcyjnych bêd¹ mogli korzystaæ z 65” mo-
nitorów  interaktywnych. 

A co u nas jesieni¹? Powracamy razem 
ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Trójka”
z nasz¹ lokaln¹ imprez¹ „Jesienny Festyn 
Trójki” oraz „Rodzinnymi podchodami” (1 
paŸdziernika br.). Tydzieñ póŸniej, (9 paŸ-
dziernika br.) wspó³organizujemy ze Sto-
warzyszeniem Mi³oœników Sportu Kowa-
ry, drug¹ ju¿ edycjê „Kowarskiej Mili” na 
Stadionie  Miejskim  w  Kowarach. 

Rok 2022 to tak¿e Rok Gielniakowski
w naszym mieœcie. Celebruj¹c pamiêæ wiel-
kiego artysty i naszego Patrona zorganizo-
waliœmy warsztaty linorytu prowadzone 
przez Pani¹ Lidiê Knap dla mieszkañców 
Kowar. Odby³y siê one w maju i czerwcu
w Miejskim Oœrodku Kultury oraz bibliotece 
w Wojkowie. Natomiast na pocz¹tku lipca 
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– Dzieci odwiedzi³y równie¿ nasz¹ kwia-
ciarniê,  poznaj¹c  zawód  florystyki. Po
tej wycieczce wszystkie dzieci wykonywa³y 
piêkne bukiety i wianki z polnych kwiatów.
– Zawód masa¿ystki dzieci pozna³y dziêki 
pani Kasi, która goœci³a w naszym przed-
szkolu.

 III.  W ramach wspó³pracy z KPN w Kar-
paczu na terenie przedszkola odby³y siê 
spotkania  na  temat;
– „Jak motyle, jak motyle wzleæmy razem 
choæ  na  chwilê".
– „Ptaki  mieszkañcy  lasów”.

Na zakoñczenie realizacji programu 
dzieci by³y na wycieczce w centrum Karko-
noskiego  Parku  Narodowego  w  Karpaczu.

KOWARSKIE PRZEDSZKOLAKI
W PIERWSZYM PÓ£ROCZU ROKU 

I. W drugim pó³roczu roku szkolnego 
2021/22 w Przedszkolu wiele siê wyda-
rzy³o. W styczniu w przedszkolu odby³a siê 
zabawa karnawa³owa. W ramach reakizacji 
projektu edukacyjnego „OTO HA£ABA£A! 
ZNA GO POLSKA CA£A” Nasze panie w tym 
dniu zamieni³y siê w krasnoludki , a dzieci
w  ró¿ne  zwierzêta.

II. Od stycznia 2022 r. nasze dzieci 
kontynuowa³y realizacjê projektów i prog-
ramów:

Program Proorientacji zawodowej pn. 
„B¹dŸ krawcem swoich marzeñ” ma na 
celu zapoznanie dzici z róznymi zawodami:
– Poznaj¹c zawód weterynarza dzieci od-
wiedzi³y „Kowarsk¹ lecznicê ma³ych zwie-
rz¹t ”
– Pozna³y prace farmaceutki. Na spotkaniu 
z pani¹ farmaceutk¹ dowiedzia³y siê jak  
powstaj¹  leki .
– Dzieci pozna³y zawód fryzjera, odwiedza-
j¹c  zak³ad  fryzjerski  w  Kowarach.
– W ramach wspó³pracy z Komisariatem 
Policji w Kowarach dzieci pozna³y pracê 
policjanta.
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VI. Równie¿ w drugim pó³roczu grupa 
teatralna  naszego przedszkola  wystawi³a 
przedstawienie teatralne „Kopciuszek ina-
czej” dedykowane dzieciom z okazji pierw-
szego  dnia  wiosny.

VII. Nasze przedszkolaki przywita³y 
wiosnê wspólnie z pracownikami Urzêdu 
Miejskiego. 

VIII. Co roku nasze przedszkolaki bior¹ 
udzia³ w akcji „Sprz¹tania Ziemi”. W akcji  
„Czyste Karkonosze” Nasze dzieci udowod-
ni³y, ¿e ka¿dy mo¿e zadbaæ o otaczaj¹ca nas 
przyrodê.

IX. Nasze przedszkolaki chêtnie wystê-
puj¹ w naszym mieœcie z ró¿nych okazji. 

IV. Program  „KUBUSIOWI PRZYJACIELE 
NATURY” – to najwiêkszy ogólnopolski 
program edukacyjny o tematyce ekologicz-
nej dla przedszkoli. W ramach tego projektu 
odby³y  siê  nastêpuj¹ce  zajêcia.
– Aktywne ferie w przedszkolu „Dbam o ak-
tywnoœæ  fizyczn¹”
– Dzieñ Ziemi „Dbam o roœliny i zwierzêta”, 
– „Dbam  o  segregacje  œmieci”,
– „Dbam  o  naturê”,
– „Dbam  o  zasoby  naturalne  (powietrze, 
wodê  i  energiê)”,
– „Dba o siebie i jem warzywa i owoce”,
– „Dbam o œrodowisko i oszczêdzam pieni¹-
dze”.

Program „PRZYRODA POD TÊCZOWYM 
PARASOLEM”- program edukacji przyrod-
niczej. W ramach tego programu odby³y siê 
zajecia na temat:
– zak³adanie zielonego ogródka, sianie sa-
dzenie  cebulek  kwiatowych,  szczypiorku,
– zdrowe  kanapki,  wykonanie  kanapek 
przez  dzieci  z  wykorzystaniem  nowalijek,
– poznajemy  kolory  têczy,
– poznajemy  zjawisko  burzy.

V. Nowoœci¹ dla wszystkich przedszkoli 
w Polsce by³o przyjêcie  dzieci z Ukrainy.
Do naszego przedszkola od 1 marca 2022 r. 
przyjetych by³o 5 dzieci. Na dzieñ 1 lipiec 
2022 r. do Przedszkola uczêszcza dwoje  
dzieci z Ukrainy. Dzieci szybko siê zaada-
ptowa³y, zosta³y zaakceptowane przez na-
sze dzici. Bardzo szybko pozna³y nasz jêzyk. 
Chêtnie uczestniczy³y w zajêciach dydak-
tycznych i zabawach swobodnych. Troje 
dzieci wróci³o z rodzicami na Ukrainê. ¯y-
czymy im szybkiego powrotu do normal-
noœci,  spokoju  i  zakoñczenia  wojny.  
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XII. Dzieci równie¿ uczestniczy³y w wielu 
wycieczkach:
– Przedszkolaki z wizyt¹ w KEMPF-ie w Ko-
warach.
– Gospodarstwo rolne Aleksandra Parkitna 
Rokosz – Kowary.

– Dzieci z najstarszej grupy pod opiek¹ pani 
Ewy i Asi zwiedzi³y Muzeum Zabawek w Kar-
paczu.
– Dzieci równie¿ by³y na wycieczce w Stra¿y 
Po¿arnej  w  Kowarach. Stra¿aków goœciliœ-
my  te¿  w  przedszkolu.

– Dzieci wziê³y udzia³ w wystêpie z okazji  
„Dnia  Ukrainy”.
– Dzieci równie¿ wyst¹pi³y w SP nr 1 w Ko-
warach z okazji  zorganizowanego festynu z 
okazji  „Dnia  Matki”.

X. W przedszkolu organizowane s¹ kon-
kursy: 
– Jednym z nich by³ konkurs stroików 
wielkanocnych. Dzieci wspólnie z rodzicami 
wyczarowa³y przeœliczne ozdoby wielka-
nocne.
– Wziêliœmy udzia³ w konkursie  pt. „Poka¿ 
to, co jest piêkne w przyrodzie”, zorganizo-
wanego przez Zwi¹zek Gmin Karkonoskich.

XI. W przedszkolu odbywa³y siê zajêcia
z pracownikami naszej biblioteki. Bardzo 
dziêkujemy Pani dyrektor Miejskiej Biblio-
teki w Kowarach Pani Danucie Bunij za 
wprowadzenie dzieci w sposób bardzo 
profesjonalny  w  krainê  bajek  i  baœni.
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w  naszym  ogrodzie .
Aby sprawiæ dzieciom radoœæ nasze pa-

nie w tym dniu zmieniaja siê w ró¿ne posta-
cie  z  bajek.

XVI. Rok przedszkolny zakoñczyliœmy 
uroczystoœci¹ , która odby³a siê w Miejskim 
Oœrodku Kultury w Kowarch – uroczyste za-
koñczenie roku przedszkolnego dzieci 6 let-
nich.

Rok przedszkolny zakoñczony. Nie oz-
nacza to, ¿e Przedszkole jest zamkniête.
W tym roku Przedszkole w czasie wakacji 
pe³ni dy¿ur w lipcu i w pierwszych dwóch 
tygodniach  sierpnia.

Dziêkujemy Radzie Rodziców za za-
kup do ogrodu przedszkolnego huœtawek 
„Gniazdo bociana”, oraz pomocy dydak-
tycznych. Dziêkujemy rodzicom za pomoc
w organizowaniu uroczystoœci przedszkol-
nych, za pyszne wypieki, za dobre s³owo
i  bardzo  owocn¹  wspó³prace.

Bardzo dziêkujemy Pani Burmistrz 
Miasta Kowary El¿biecie Zakrzewskiej za 
udzia³ we wszystkich uroczystoœciach na-
szego przedszkola, za wsparcie, dobre s³o-
wo  i  pamiêæ  o przedszkolakach.

¯yczymy wszystkim dzieciom i rodzicom 
bezpiecznych, ciep³ych i weso³ych  wakacji.

                    
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 

w Kowarach Zofia Olszewska 
wraz z Kadr¹ Pedagogiczn¹ 

– Biedronki by³y na wycieczce w Alpako-
landii  w  Je¿owie  Sudeckim.

– Wizyta w Ksi¹¿nicy Karkonoskiej w Je-
leniej  Górze,

XIII. Najpieknieszy dzieñ w przedszkolu 
to obchody dnia Babci i Dziadka oraz Dzieñ 
Mamy i Taty. Dzieci w tym dniu wystapi³y w 
naszej muszli kowarskiej. Bardzo dziêku-
jemy panu Dariuszowi  Kaliñskiemu i panu 
Adamowi Winiarskiemu za pomoc w zorga-
nizowaniu  naszych  wystêpów.

XIV. „8 marca” to wyj¹tkowy dzieñ w ro-
ku. Wtedy swoje œwiêto obchodz¹ wszyst-
kie  kobiety, zarówno te du¿e, jak i te ma³e. 
W tym szczególnym dniu wszyscy ch³opcy
w ka¿dej grupie sk³adali ¿yczenia dziew-
czynkom i swoim paniom. Nie oby³o siê bez 
cukierków,  drobnych  upominków

XV. Dzieñ Dziecka w przedszkolu. W tym 
dniu przy pieknej pogodzie bawiliœmy siê



– rozwijanie umiejêtnoœci wykonywania 
czynnoœci ¿ycia codziennego oraz zarad-
noœci  osobistej,   
– przygotowanie do ¿ycia w œrodowisku 
spo³ecznym, miêdzy innymi przez rozwój 
umiejêtnoœci planowania i komunikowania 
siê, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz innych umiejêt-
noœci niezbêdnych w niezale¿nym ¿yciu,
a tak¿e poprawê kondycji psychicznej,   
– rozwijanie umiejêtnoœci przy zastosowa-
niu ró¿nych technik terapii zajêciowej,
w  pracowniach:
1. pracowni plastycznej,
2. pracowni rêkodzielniczo – florystycznej,

INFORMACJA O DZIA£ANOŒCI  
WARSZTATU  TERAPII  ZAJÊCIOWEJ  

W  KOWARACH 
W I PÓ£ROCZU ROKU 2022  

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 reha-
bilitacji  spo³ecznej  i  zawodowej.

Proces rehabilitacji realizowany jest 
poprzez:   
–  ogólne  usprawnianie,
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toœci” Fundacji Pax et Bonum, „Wiosenne 
Mandale” Dolnoœl¹skiego zespo³u Parków 
Krajobrazowych, Zwi¹zku Gmin Karkonos-
kich  i  wielu  innych.

Warsztat Terapii Zajêciowej zorganizo-
wa³ uczestnikom edukacyjn¹ wycieczkê
do Œwidnicy, której celem by³o zwiedzanie 
Koœcio³a Pokoju, Muzeum Dawnego Ku-
piectwa oraz udzia³ w Dolnoœl¹skich Tar-
gach  WTZ.  

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach uczestniczy³ w kolejnej, ju¿ 27 edycji 
programu „Edukacja ekologiczna Zwi¹zku 
Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”. 
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Kowarach œwietnie siê bawili w trakcie 
balu karnawa³owego Towarzystwa Walki
z Kalectwem pt."Bal Sportowców i Kibi-
ców” w Restauracji "Chata za Wsi¹" w My-
s³akowicach. W trakcie balu og³oszono wy-
niki plebiscytu na Sportowca Roku, w któ-
rym III miejsce zdoby³ uczestnik WTZ Ko-
wary. WTZ wzi¹³ równie¿ udzia³ w kolejnej 
edycji „Kowarskich Straganów - jarmarku 
produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór”, 
prezentuj¹c wyroby rêkodzie³a oraz prace 
plastyczne autorstwa osób niepe³nospraw-
nych, uczestników WTZ. W trakcie zajêæ 
warsztatowych w Muzeum Karkonoskim 
uczestnicy WTZ Kowary wykonywali piêk-
ne stroiki wielkanocne. W Warsztacie Te-
rapii Zajêciowej w Kowarach goœci³y dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 1. Dzieci 
szybko zintegrowa³y siê z uczestnikami 
WTZ, aktywnie uczestniczy³y w przedsta-
wieniu teatrzyku kukie³kowego, æwiczy³y
w gabinecie rehabilitacji oraz wykona³y sa-
modzielnie  zak³adki  do  ksi¹¿ek.

3. pracowni tkacko – dziewiarskiej,
4. pracowni krawieckiej,
5. pracowni komputerowej,
6. pracowni rehabilitacji ruchowej,
 –  rozwijanie psychofizycznych sprawnoœci 
niezbêdnych  w  pracy,
– rozwijanie podstawowych oraz specjalis-
tycznych umiejêtnoœci zawodowych, umo¿-
liwiaj¹cych podjêcie pracy w zak³adzie ak-
tywnoœci zawodowej, innej pracy zarobko-
wej  lub  szkolenia  zawodowego.

Dla osób z ró¿nym rodzajem i stopniem 
niepe³nosprawnoœci, udzia³ w terapii zajê-
ciowej, jest szans¹ ogólnego rozwoju i po-
prawy sprawnoœci niezbêdnych do samo-
dzielnego i aktywnego ¿ycia. Du¿e zna-
czenie w procesie rehabilitacji ma dobrze 
przygotowana oferta zabiegów wykony-
wanych w gabinecie zabiegowym WTZ oraz 
wsparcie  psychologiczne.

WTZ podejmuje wiele dzia³añ umo¿li-
wiaj¹cych aktywne uczestniczenie w za-
jêciach terapeutycznych, integracjê ze 
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ oraz promowanie
i  prezentacjê  twórczoœci  artystycznej.

WTZ Kowary uczestniczy od lat w prog-
ramach edukacji ekologicznej, m.in. jest 
laureatem ogólnopolskiego konkursu 
ekologicznego „Edukujemy – pomagamy”, 
uczestniczy³ w kolejnej, ju¿ 27 edycji pro-
gramu „Edukacja ekologiczna Zwi¹zku 
Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”.  
Uczestnicy WTZ brali udzia³ w wielu dzia³a-
niach na rzecz œrodowiska przyrodniczego
i  estetyki  miasta  Kowary.

Uczestnicy zdobywali wysokie miejsca 
w konkursach fotograficznych, plastycz-
nych, takich jak „Wêdrówki szlakiem war-

Edukacja  
Warsztat Terapii Zajêciowej
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zapoznanie uczestników z podstawowymi 
technikami plastycznymi, rêkodzielniczymi, 
krawieckimi i tkackimi, ucz¹c pos³ugiwania 
siê ró¿nymi narzêdziami przy wykorzysta-
niu wielu dostêpnych materia³ów oraz z ob-
s³ug¹  sprzêtu  komputerowego.                     

                
*   *   *

Warsztat Terapii Zajêciowej zaprasza 
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 poœrednict-
wem 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
Oddzia³ Terenowy w Jeleniej Górze

Zakoñczony zosta³ wiosenny cykl spot-
kañ uczestników WTZ w Kowarach z do-
radcami zawodowymi. Dziêki doradcom 
zawodowym z Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze 
Dolnoœl¹skiego Wojewódzkiego Urzêdu 
Pracy, uczestnicy dowiedzieli siê jak wa¿ne 
jest bycie niezale¿n¹ osob¹ niepe³nospraw-
n¹, potrafi¹c¹ pokonywaæ ograniczenia. Re-
habilitacja zawodowa i spo³eczna, bêd¹ca 
podstaw¹ dzia³alnoœci Warsztatu Terapii 
Zajêciowej w Kowarach, prowadzona jest 
na odstawie indywidualnych programów 
rehabilitacji  opracowywanych dla wszyst-
kich uczestników, przy uwzglêdnieniu oso-
bistych predyspozycji i ograniczenia, wy-
nikaj¹cych z rodzaju niepe³nosprawnoœci.  
Uwzglêdniane s¹ równie¿ diagnozy psy-
chologa, dotycz¹ce mo¿liwoœci funkcjono-
wania  osoby  niepe³nosprawnej. 

Zajêcia terapeutyczne, realizowane
w pracowniach tematycznych mia³y na celu 
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K O M U N I K A T

ANKIETA NA TEMAT 
NOWEJ STRATEGII LGD

Wraz z Lokalna Grupa Dzia³ania 
Partnerstwo Ducha Gór zachêcamy 
mieszkañców Kowar do wype³nie-
nia krótkiej ankiety dotycz¹cej no-
wej Strategii Lokalnej Grupy Dzia³a-
nia na  lata  2023-2027.

Ankietê znajd¹ Pañstwo na 
stronie www.duchgor.org oraz w 
siedzibie LGD w Kowarach przy ul. 1 
Maja 9.

LGD
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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.
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Biblioteka w I pó³roczu 2022 roku
W dzia³alnoœci biblioteki publicznej istotne jest miêdzy 

innymi budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania w 
oczach czytelników. W zwi¹zku z tym nasza biblioteka 
organizuje ró¿nego rodzaju wydarzenia kulturalno – edu-
kacyjne. Podejmujemy dzia³ania maj¹ce na celu zachêciæ 
doros³ych, m³odzie¿ i dzieci do skorzystania z szerokiej 
oferty czytelniczej, do rozwijania pasji czytania, poszuki-
wania wiedzy i informacji w instytucji, która staje siê atrak-
cyjnym  miejscem  na  mapie  Kowar.

W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy nasi bibliotekarze 
wielokrotnie odwiedzali kowarskie przedszkola. Przepro-
wadziliœmy kilkanaœcie lekcji bibliotecznych, spotkañ czy-
telniczych i edukacyjnych. Kilkakrotnie przedszkolaki od-
wiedzi³y  nasz¹  bibliotekê.

Podczas ferii zimowych przygotowaliœmy zajêcia 
czytelnicze pt.: „Pojedynki detektywów”  dla dzieci jak i 
dla m³odzie¿y. W maju w Tygodniu Bibliotek (8-
15.05.2022) zorganizowaliœmy kilkanaœcie spotkañ dla 
dzieci i m³o-dzie¿y pod has³em Biblioteka – œwiat w 
jednym miejscu. Imprezie towarzyszy³y wystawy ksi¹¿ek, 
spotkania  autorskie  i  akcje  czytelnicze  dla  doros³ych.

W ramach Roku Gielniakowskiego, zorganizowaliœmy 
warsztaty z linorytu dla dzieci we wspó³pracy z Miejskim 
Oœrodkiem  Kultury.

Wychodz¹c naprzeciw spo³ecznoœci ukraiñskiej w na-
szym mieœcie zakupiliœmy i wprowadziliœmy do ksiêgo-
zbioru bibliotecznego ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y w jê-
zyku  ukraiñskim

 W czerwcu zorganizowaliœmy w Filii nr 1 „Nocowanie 
w  bibliotece  –  literacka  noc  œwiêtojañska”

 Wakacje w  bibliotece dla dzieci i m³odzie¿y odbywaj¹ 
siê w Wojkowie pod has³em: „Z ksi¹¿k¹ poznajemy œwiat 
– wakacje w bibliotece” oraz „Z ksi¹¿k¹ odkrywamy 
sztukê”. 

Przez dwa wakacyjne miesi¹ce trwa konkurs czy-
telniczy  dla  dzieci  z  klas  1–3  szkó³  podstawowych 
„Lato z Ksia¿k¹”. 

Od 28 czerwca 2022 r. mo¿na ogl¹daæ niezwyk³¹  
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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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wystawê w korytarzu MOK w Kowarach przed 
wypo¿yczalni¹ biblioteczn¹. Wystawa zosta³a 
przygotowana przez Polsk¹ Fundacjê dla Afryki i 
przedstawia codzienne ¿ycie mieszkañców kon-
tynentu.

Zbiory biblioteczne
Gromadzony w bibliotece ksiêgozbiór ma 

charakter uniwersalny. W 2022 r. zakupiona zo-
sta³a literatura piêkna dla doros³ych, literatura 
piêkna dla dzieci i m³odzie¿y oraz popularno-
naukowa. Wszystkie zbiory, które wp³ywa³y do 
MBP podlega³y pe³nemu opracowaniu. Na bie-
¿¹co by³ aktualizowany jest katalog on-line
– wprowadzane s¹ nowe rekordy. Jednoczeœnie 
prowadzone jest katalogowanie retrospektywne 
w bibliotece g³ównej i w filii biblioteki. Ewidencja 
zbiorów jest automatyczna, przy u¿yciu kodów 
kreskowych  i  czytników.

Czytelnictwo
Biblioteka udostêpnia swoje zbiory w wy-

po¿yczalniach i czytelni. Biblioteka obs³uguje 
czytelników z ró¿nych grup wiekowych i pocho-
dz¹cych ze zró¿nicowanej struktury spo³eczno
– zawodowej. W omawianym okresie najwa¿-
niejsze dane statystyczne prezentowa³y siê na-
stêpuj¹co.

U¿ytkownicy biblioteki i odwiedziny w ci¹gu 
roku:
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Modernizacje
Od stycznia 2021 roku filia biblioteki znajduje 

siê w nowym lokalu przy ulicy Wojska Polskie-
go 4. Remont pomieszczeñ by³ zrealizowany 
jako jedno z dzia³añ projektu pt. „Odkrywanie 
Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” 
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze 
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Wspó³pracy 
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W 2022 
roku zosta³o przeprowadzone kolejne zadanie
w ramach w/w projektu: „Utwardzenie terenu
i wjazdu oraz dostawa i monta¿ rolet oraz po-
³o¿enie p³ytek antypoœlizgowych na terenie Cen-
trum Wiedzy o Browarnictwie – Filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kowarach przy ul. Wojska 
Polskiego  4.”

Inne  dzia³ania  prowadzone  przez  MBP 
w  Kowarach

– Cykl spotkañ dla doros³ych „Przy kawie i her-
bacie”. Spotkania comiesiêczne odbywaj¹ce siê 
w Filii nr 1 w Wojkowie
– Kontynuacja spotkañ Dyskusyjnego Klubu 
Ksi¹¿ki dla dwóch grup wiekowych (10-13, 14-16 
lat). 
– Ogólnopolska akcja „Ma³a ksi¹¿ka – Wieki 
Cz³owiek” skierowana do dzieci przedszkolnych, 
druga  edycja.
– ¯onkile – akcja edukacyjna we wspó³pracy
z Muzeum ¯ydów Polskich Polin w Warszawie.
– Konkurs na najlepszego czytelnika roku (trwa 
przez ca³y rok)
– Wyzwanie czytelnicze na 2022 – zabawa dla 
doros³ych czytelników.

Projekty:
– Powstanie M³odzie¿owego Wolontariatu Bib-
liotecznego  przy  Filii  nr  1  w  Wojkowie.
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TyWy. Grupa to kilkanaœcie dyrektorek i dyrek-
torów bibliotek (inicjatorek i inicjatorów), którzy 
od lat dziel¹ siê swoim doœwiadczeniem i wra¿-
liwoœci¹ z innymi osobami zarz¹dzaj¹cymi in-
stytucjami kultury. Ka¿da i ka¿dy z nich za-
inicjowa³ i prowadzi lokaln¹ grupê dyrektorsk¹, 
która stanowi przestrzeñ do wymiany wiedzy 
oraz wspólnego rozwi¹zywania problemów, ja-
kie napotykaj¹ osoby zarz¹dzaj¹ce instytucjami 
kultury. Dzia³ania Grupy InicJaTyWy wspiera 
Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informa-
cyjnego.

MBP Kowary

– System  biblioteczny  MAK +
– Z³o¿ony wniosek do projektu z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – 
zakup nowoœci wydawniczych dla bibliotek 
publicznych dotacja przyznana w wysokoœci 
9.692,00 z³. 
– Bierzemy udzia³ w projekcie Program Rozwoju 
Bibliotek. Nasza instytucja jako jedna z 73 z ca³ej 
Polski dosta³a siê do projektu Program Rozwoju 
Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera 
tysi¹ce bibliotek publicznych w ca³ej Polsce
w pe³nieniu roli lokalnych centrów aktywnoœci 
spo³ecznej. Program Rozwoju Bibliotek to przed-
siêwziêcie Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wol-
noœci prowadzone przez Fundacjê Rozwoju  Spo-
³eczeñstwa  Informacyjnego.
– Biblioteka dosta³a siê do konkursu (jako jedna
z 70 w Polsce) „Ksi¹¿ki do zadañ specjalnych”. 
Biblioteki otrzymaj¹ ksi¹¿kê Lai Aguilar pt. „HY-
PERLINK „https://www.wydawnictwo-
widnokrag.pl/ksiazki/wolfgang-niezwyczajny/ 
„Wolfgang (niezwyczajny)” wydan¹ przez
Wydawnictwa Widnokr¹g w ramach projektu 
„HYPERLINK „https://www.wydawnictwo-
widnokrag.pl/ksiazki-do-zadan-specjalnych/ 
„Ksi¹¿ki do zadañ specjalnych”. Zadaniem bib-
liotek bêdzie przeprowadzenie zajêæ dla dzieci 
i/lub m³odzie¿y (12-15 lat), inspirowanych t¹ 
ksi¹¿k¹, a nastêpnie umieszczenie relacji w inter-
necie. Dodatkowo, trzy biblioteki, które przy-
gotuj¹ najciekawsze, najbardziej oryginalne i at-
rakcyjne relacje ze spotkañ, zostan¹ nagrodzone 
zestawem ksi¹¿ek z projektu „Ksi¹¿ki do zadañ 
specjalnych” Wydawnictwa Widnokr¹g. Konkurs 
wspó³organizowany jest przez Fundacjê 
Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego i 
Wydawnictwo Widnokr¹g.
– Dyrektor Danuta Bunij w wyniku ogólnopol-
skiego konkursu dosta³a siê do Grupy InicJa-



Kultura  
Miejski Oœrodek Kultury w Kowarach

Co  s³ychaæ  w  MOK-u?

Zapraszamy na sta³e zjêcia od 20 wrzeœnia 2022: 
– Zajêcia plastyczne dla dzieci – pi¹tek godz. 16.00 – op³ata 30 z³/mc
– Zajêcia filmowe dla dzieci i m³odzie¿y – zajêcia warsztatowe (tel. 601 473 444)
– Zajêcia teatralne dla dzieci – œroda godz. 16.00
– Zajêcia teatralne doros³ych TEATR 55 – zajêcia warsztatowe
– Nauka gry na instrumentach dêtych – poniedzia³ek – pi¹tek – w umówionych godzinach
– Zajêcia z klockami Lego – czwartek godz. 16.00 (tel. 696 231 980)
– Nauka tañca dla dzieci i doros³ych – poniedzia³ki, czwartki Szybiak Dance Studio  (tel. 533992777)
– Próby Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej – wtorek i czwartek godz. 17.00
– Próby Kowarskich Wrzosów – œroda godz. 17.00
– Szko³a jêzyka angielskiego Face-to-face dla dzieci i m³odzie¿y (tel. 576 959 001)
– Si³ownia – poniedzia³ek – Pi¹tek 8.00 – 12.00 i 16.00 - 21.00, sob. 8.00 – 14.00.

Kino za Rogiem w Kowarach
Seanse regularne w czwartki godz. 18.00 (doroœli), sobotnie poranki dla dzieci godz. 11.00
Repertuar: Facebook.com/kinokowary oraz www.mok.kowary.pl
Mo¿liwoœæ wynajêcia kina na seans indywidualny – tel. 75 718 25 77, 5015 136 345.

Jesteœmy W INTERNECIE
Zapraszamy do ogl¹dania Kuriera Kowarskiego online – cotygodniowych informacji 
z Kowar realizowanych w ramach naszeo projektu „Dokumentacyjne Centrum 
Karkonoszy online”. Jeœli macie jakiœ temat do Kuriera zapraszamy do kontaktu: tel. 
601 473 444. 

Zapraszamy na nasz kana³ na Youtube: MOK Kowary, gdzie mo¿na obejrzeæ 
produkcje zrealizowane przez nas. S¹ tam teledyski, sztuki przygotowane i nagrane 
przez Teatr 55, materia³y dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ, a tak¿e wiadomoœci z Kowar 
przygotowywane przez naszych m³odych dziennikarzy.

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!”

GAZETA KOWARSKA 3/2022 – Zbieramy materia³y do kolejnego wydania Gazety Kowarskiej. 
Papierowe wydanie trzeciego numeru uka¿e siê w paŸdzierniku 2022 (tel. do red. nacz. 535 307 775). 
Nasz¹ Gazetê Kowarsk¹ mo¿na czytaæ tez w internecie: https://issuu.com/slolsity

KOD QR: 

KOD QR: 
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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 wtorek – pi¹tek godz. 9.30 - 18.30, sobota godz. 10.00–13.30 i 16.00–19.30.

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W KOWARACH



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.
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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. 11:00-15:00.

Pomocy prawnej udziela siê  wed³ug 
kolejnoœci zg³oszeñ, po telefonicznym 
umówieniu, w godzinach urzêdowania 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
terminu wizyty – tel. 75 64 73 111.  

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

MIEJSKA RADA SENIORÓW

KLUB DIABETYKA

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 dla dzieci z rodzin wymagaj¹cych 
wsparcia. 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 przy OT Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem w 
Jeleniej Górze, przeznaczony dla 30 osób 
niepe³nosprawnych z terenu Powiatu.

Kowary, ul. 1 Maja 1a
tel. 513 483 759 (Przewodnicz¹ca 
Krystyna Ratajska) 

Kowary, ul. Szkolna 1 
Edukacyjny Klub Seniora
tel. 791 973 378 (Prezes Barbara Lipiñska)
Cz³onkowie Klubu spotykaj¹ siê w ostatni 
czwartek  miesi¹ca.
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Wydarzenia  
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa

– mgr EL¯BIETA ZAKRZEWSKA – Burmistrz 
Miasta  Kowary;
– Sylwia JANKOWSKA – Jelenia Struga Me-
dical SPA;
– mgr JANUSZ PIEPIORA – Prezes Dolno-
œl¹skiego  Zwi¹zku  Karate  we  Wroc³awiu.
Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego 
zosta³ prof. dr hab. Mieczys³aw Morawski
z Politechniki Warszawskiej, a cz³onkami 
Komitetu: dr Janusz Biernat w Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego oraz dr Krzysztof 
Chlebowski ze Spo³ecznej Akademii Nauk. 
Funkcjê organizatora Konferencji pe³ni³ Pan 
Ryszard Dwornik – prezes KS Funakoshi 
Shotokan Karate. Goœciem honorowym 
Konferencji by³ mgr Wac³aw Antoniak – vi-
ce-prezes  Polskiego  Zwi¹zku  Karate.

Program Konferencji zosta³ podzielony 
na 2 dni. W pierwszym dniu odby³y siê wy-
st¹pienia prelegentów w dwóch sesjach 
naukowych; I sesja: Relacje mistrz – uczeñ 

IV MIÊDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA 

DOLNOŒL¥SKIEGO ZWI¥ZKU KARATE 

Oczekiwana w œrodowisku sportowym 
IV Miêdzynarodowa Konferencja Nauko-
wa Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Karate z cyklu: 
„Karate w ujêciu interdyscyplinarnym” od-
by³a siê – podobnie jak w ubieg³ym roku
– w Kowarach w oœrodku Jelenia Struga 
Medical Spa w dniach 3-4 lipca 2022 r. 
Tegoroczny temat przewodni to: „Wspó³-
czesne problemy dalekowschodnich 
sportów walki. Mistrz – uczeñ – rozwój po-
przez  pokolenia”.
Patronat  Honorowy  Konferencji  objêli:
– mgr CEZARY PRZYBYLSKI – Marsza³ek Wo-
jewództwa Dolnoœl¹skiego;
–dr MAREK OBRÊBALSKI – Wiceprzewodni-
cz¹cy Sejmiku Województwa Dolnoœl¹-
skiego;

Uczestnicy Konferencji Naukowej



Wydarzenia  
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa

nauczyciela, budowania relacji wspó³pracy 
z m³odymi adeptami, metod rozwoju kun-
sztu mistrzowskiego, motywacji do wysi³ku, 
kszta³towania obustronnego zaufania, 
ci¹g³ego doskonalenia umiejêtnoœci uta-
lentowanych jednostek, tworzenia odpo-
wiedniego public relation mistrzów, pro-
cesów przywództwa. W referatach i w trak-
cie dyskusji, rozwijanej po kolejnych wy-
st¹pieniach, mocno akcentowano wspó³-
czesne uwarunkowania cywilizacyjne 
szybkiego postêpu w wielu dziedzinach 
nauki, technologii i techniki, które wymu-
szaj¹ i zarazem zachêcaj¹ do innego po-
dejœcia do procesu wpajania i egzekwo-
wania wiedzy od uczniów, stosowania bar-
dziej partnerskich, demokratycznych i tre-
nerskich metod wspó³pracy i komunikacji. 
Dyskusjê podsumowali dr Marek Obrê-
balski, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku dolno-
œl¹skiego i od wielu lat orêdownik har-
monijnego rozwoju sportu profesjonalnego 
i masowego na poziomie lokalnym oraz 
prof. Mieczys³aw Morawski, od 30 lat zwi¹-
zany ze sportem i œrodowiskiem dolno-
œl¹skich  karateków.    

Konferencja jest promowana w inter-
necie, poprzez telewizjê DAMI, tygodnik 
Nowiny Jeleniogórskie, Kurier Kowarski 
oraz Biuletyn Informacyjny Miasta Kowary.

FSKA

we wspó³czesnym œwiecie oraz II sesja: Re-
lacje mistrz – uczeñ w sporcie. W drugim 
dniu przewidziano konsultacje naukowe
z Profesorami – mistrzami reprezentuj¹cy-
mi ró¿ne dyscypliny, na temat metodyki 
wspó³pracy z m³odymi talentami. Wœród 
zaproszonych goœci – prelegentów znaleŸli 
siê uznani naukowcy-mistrzowie, których 
doœwiadczenia badawczo-zawodowe 
zwi¹zane s¹ lub by³y, na ró¿nych etapach 
ich karier, z dzia³alnoœci¹ w obszarze sportu. 
Referaty na sesje naukowe przygotowali: 
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, 
prof. dr hab. Zbigniew Wiktor z Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego, dr hab. Kazimierz 
Witkowski, prof. Akademii Wychowania 
Fizycznego z Wroc³awia, dr hab. Wojciech 
Cieœlinski, prof. z AWF we Wroc³awiu, dr 
Janusz Biernat z Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, dr Krzysztof Chlebowski z SAN, mgr 
Andrzej Jêdrzejewski ze SP nr 2 w Kamieniu 
Pomorskim oraz mgr Micha³ Pezda, mgr 
Dariusz Kaliñski i Istvan Sabo (Debreczyn, 
Wêgry). Pomiêdzy sesjami naukowymi 
odby³ siê mistrzowski pokaz daleko-
wschodnich sztuk walki w wykona-
niu miêdzynarodowych mistrzów karate
– in¿. Wac³awa Antoniaka, mgr Janusza 
Piepiory, Jerzego Urbana i mgr Dariusza 
Gibasa. Konferencjê otworzyli prof. Mie-
czys³aw Morawski, przewodnicz¹cy komi-
tetu naukowego tej i poprzednich konfe-
rencji oraz gospodarz gminy Kowary
– Burmistrz mgr El¿bieta Zakrzewska. Te-
matyka tegorocznej konferencji ognisko-
wa³a siê wokó³ uniwersalnego tematu 
relacji mistrz – uczeñ na tle problematyki 
kompetencji i cech osobistych  mistrza – 
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Rozk³ad jazdy autobusów  
Powiatowa Komunikacja Karkonoska
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