
Szanowni Mieszkañcy Kowar!

Oddajemy w Pañstwa rêcê pierwszy w no-
wym 2023 roku numer naszego miejskiego 
Biuletynu Informacyjnego. Jak zawsze znalaz³y 
sie w nim g³ównie artyku³y dotycz¹ce spraw 
komunalnych. Nie zabrak³o jednak tematów 
dotycz¹cych kowarskiej oœwiaty, edukacji, kul-
tury  i  ekologii. 

¯yczê Pañstwu przyjemnej lektury!

El¿bieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
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DYSTRYBUCJA WÊGLA 
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOWARY

Gmina Miejska Kowary informuje, ¿e 
dystrybucjê wêgla w cenie 1800 z³/tona, dla 
mieszkañców uprawnionych do zakupu  w 
ramach preferencyjnego zakupu wêgla przez 
gospodarstwa domowe, w imieniu Gminy 
prowadz¹:
– Sk³ad opa³u Zygmunt Weso³owski, ul. Jele-
niogórska  21 D,  58-530  Kowary,
nr  tel.  692 340 256,  75 761 30 30.
– Sk³ad opa³u SIMAR, ul. Koœciuszki 142,
58-533 Kostrzyca,
nr  tel.  507 761 908,  507 968 937.

Cena nie zawiera kosztu dowozu wêgla ze 
sk³adu opa³u do miejsca zamieszkania kupu-
j¹cego.

Informacje na temat formalnoœci zwi¹za-
nych  z  zakupem  mo¿na  uzyskaæ  w:
– Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Ko-
warach,  518 371 798 , 75 718 21 13.
– Urzêdzie Miejskim w Kowarach, nr tel. 75 64 
39  222.

DC

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 

MSR

DORÊCZANIE TEGOROCZNYCH 
DECYZJI PODATKOWYCH

Uprzejmie informujemy, ¿e od 23 stycznia 
2023 r. do 28 lutego 2023 r.  bêd¹ roznoszone 
decyzje  podatkowe.

Decyzje dorêczane bêd¹ przez pracow-
ników Urzêdu Miejskiego od poniedzia³ku do 
soboty. Pracownicy bêd¹ mieli identyfikatory
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem 
s³u¿bowym. 

Osoby odbieraj¹ce decyzje proszone s¹
o sk³adanie czytelnych podpisów na potwier-
dzeniu odbioru. W przypadku nieobecnoœci 
mieszkañca, pracownik zostawi w skrzynce 
pocztowej zawiadomienie o mo¿liwoœci od-
bioru korespondencji w Urzêdzie Miejskim - 
Biuro Obs³ugi Klienta, budynek A pokój nr 1.

Odbioru korespondencji w Urzêdzie mo-
¿e dokonaæ adresat lub upowa¿niona przez 
niego osoba. Upowa¿nienie musi mieæ formê 
pisemn¹. Decyzje bêd¹ wydawane na pod-
stawie okazania awizo oraz dowodu oso-
bistego. 

W przypadku nie otrzymania decyzji w ter-
minie prosimy o zg³aszanie siê osobiœcie do 
Urzêdu lub o kontakt pod numerem telefonu 
75 64 39 224.

BOK 
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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



Od 2023 roku progi dochodowe bêd¹ wy-
gl¹daæ  nastêpuj¹co:
– podstawowy poziom dofinansowania – próg 
dochodowy 135 tys. z³/rok,
– podwy¿szony poziom dofinansowania – w 
gospodarstwie wieloosobowym wzroœnie do 
1894 z³, a w gospodarstwie jednoosobowym
z  2189 z³  do  2651 z³,
– najwy¿szy poziom dofinansowania – próg 
dochodowy w gospodarstwie wieloosobo-
wym wzroœnie z 900 z³ do 1090 z³ na osobê,
w gospodarstwie jednoosobowym z 1260 z³ 
do  1526 z³.

Maksymalne kwoty w programie „Czyste 
Powietrze” od stycznia 2023: 
– podstawowy poziom dofinansowania – 66 
tys. z³,
– podwy¿szony poziom dofinansowania – 99 
tys. z³,
– najwy¿szy poziom dofinansowania - 135 tys. 
z³.

Tych, którzy chcieliby skorzystaæ z progra-
mu „Czyste Powietrze” zachêcamy do kon-
taktu:
– z punktem z Punktem Konsultacyjnym
w Kowarach, najlepiej po wczeœniejszym umó-
wieniu telefonicznym pod nr tel.: 75 718 24 
89.
– Infolini¹ programu „Czyste Powietrze”: 22 
340 40 80*
– Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu – 
tel. 71 333 09 40, https://wfosigw.wroclaw.pl/

AW

KORZYSTNE ZMIANY W PROGRAMIE 
„CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, ¿e z dniem 3 stycznia 2023 
r. w ¿ycie wprowadzono wiele korzystnych 
zmian w programie „Czyste Powietrze”. Przy-
pominamy, ¿e program „Czyste Powietrze” 
przeznaczony jest dla w³aœcicieli b¹dŸ wspó³-
w³aœcicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, a tak¿e wydzielonych lokali 
mieszkalnych z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wie-
czyst¹ znajduj¹cych siê w budynkach jed-
norodzinnych. Wsparcie przys³uguje wy³¹cznie 
osobom  fizycznym.

„Czyste Powietrze” to program, dziêki któ-
remu mo¿na wymieniæ nieefektywne Ÿród³o 
ciep³a na paliwo sta³e i zast¹piæ je nowym
i ekologicznym urz¹dzeniem grzewczym. 
Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ równie¿ 
do ocieplenia, wymiany okien i drzwi, a tak¿e 
do monta¿u fotowoltaiki. 

Dotowane dzia³ania z programu „Czyste 
Powietrze”:
– docieplenie budynku,
– wymiana Ÿród³a ciep³a wraz z np. Moderniz-
acj¹  co  i  cwu, 
– monta¿ wentylacji z rekuperacj¹,
– monta¿ mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Najwa¿niejsze modyfikacje programu 
„Czyste Powietrze”:
– wy¿sze dofinansowanie,
– podniesienie progów dochodowych,
– mo¿liwoœæ rozszerzenia wniosku w ramach 
programu „Czyste Powietrze” o termomoder-
nizacjê domu (o ile wczeœniej wniosek dotyczy³ 
wy³¹cznie wymiany pieca),
– obowi¹zku przeprowadzenia audytu ener-
getycznego lokalu,
– œcie¿ki bankowej programu. 
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji  

Projekty dofinansowane z RPO WD 2014-
2020:

2) „Termomodernizacja budynku Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kowarach”. Realizacja: 01–12.2022 r. War-
toœæ 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 
poprzez dodatkowe zajêcia oraz zakup sprzêtu 
IT  i  pomocy  naukowych.  Realizacja: 01.2021 
– 08.2023 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. Zakoñczono realizacjê projektu.

Projekty z dofinansowaniem zewnêt-
rznym realizowane przez Gminê Miejsk¹ Ko-
wary – Wydzia³  Rozwoju  Miasta  w  drugim 
pó³rpczu  2022 r.

Projekt dofinasowany z MF EOG 2014-
2021: 

1) „Zielono-niebieskie Kowary”. Zadania: 
Remont zbiornika i zagospodarowanie terenu 
przy zbiorniku przy ul. Zamkowej, nasadzenia 
zieleni i systemy nawadniania, zbiorniki na 
deszczówkê i ogrody deszczowe, zielone œcia-
ny i przystanki, monitoring, ma³a architektura, 
³awki, kosze, tablice, przebudowa chodnika 
przy ul. Matejki, rewitalizacja terenów zieleni 
przy SMK, PP nr 1, SP 1 i ZSO, dzia³ania pro-
mocyjno-edukacyjne, konferencje, warsztaty, 
szkolenia, promocja. Rozpoczêto remont 
zbiornika przy ul. Zamkowej. Realizacja: 
01.10.2021 r. – 30.04.2024 r. Wartoœæ pro-
jektu: 11.078.678,77 z³; Dofinansowanie: 
9.394.624,88 z³. 
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji  

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

6) „Wspó³praca generacji Vrchlabi i Ko-
wary”. Wymiana doœwiadczeñ uczniów
ZSO, Szko³y Bran¿owej oraz Seniorów z Ko-
war z miastem partnerskim Vrchlabi. Realiza-
cja: 05.2021 – 04.2022r. Wartoœæ projektu:  
77.698,80 z³; Dofinasowanie: 69.928,92 z³.  
Zakoñczono  realizacjê  projektu.

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

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. 
Dofinasowanie: 144.518,73 z³. Zakoñczono 
realizacjê  projektu.

9) „Poprzez Wenecjê Karkonoszy do 
Prze³omu Piszczaka” – III etap. Zadania: re-
mont 2 k³adek pieszych: powsta³ mostek 
Ceramika i Filcarza przy ul. Wiejskiej przy wia-
dukcie  kolejowym.  Realizacji 03–12.2022 r. 
Wartoœæ projektu: 151.237,98 z³;  Dofinaso-
wanie:  136.114,18 z³. Zakoñczono realizacjê 
projektu.

10) „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; Dofinansowanie: 
89.535,14 z³.  Zakoñczono  realizacjê  projektu. 

11) „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. 
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji

Realizacja: 03.2022 – 11.2022 r. Rozliczenie fi-
nansowe projektu jest po stronie partnera 
czeskiego.  Zakoñczono  realizacjê  projektu. 

12)  „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.  Zakoñczono  realizacjê  projektu.

13) „Studenci rozwijaj¹ potencja³ Karko-
noszy” – projekt w partnerstwie GM Kowary
z Karkonoskim Liceum i Œrednia 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. Zakoñczono realizacjê 
projektu.  Projekt  rozliczony.

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

14) „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. Wykonano dodatkowo: ilu-
minacjê – Ratusza, Domu Tradycji i budyn-
ku B UM, wydano przewodnik turystyczny
i wykonano remont przejœcia wraz z scraffi-
to w bramie pod budynkiem 1 Maja 24. Zo-
sta³y stworzone 4 scrafitto ukazuj¹ce zagi-
nione zawody w mieœcie. Realizacja: 10.2019 r. 
– 12.2022 r. Wartoœæ projektu: 1.138.143,69 
z³; Dofinasowanie: 967.421,52 z³. Zakoñczono 
realizacjê  projektu.

Projekty dofinasowane z Rz¹dowego 
Funduszu Polski £ad: 

15)  „Przystanek Kowary” – przystoso-
wanie budynku by³ego dworca PKP przy
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-
nano dokumentacjê na w/w zagospoda-
rowanie dworca oraz na Miejsk¹ Bibliotekê 
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji

Publiczn¹. Realizacja: 07.2022 r. – 11.2023 r. 
Wartoœæ projektu: 9.950.300,-z³; Dofinaso-
wanie:  4.500.000,- z³ 

16) „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. Oz-
dobienie promenady elementami metalo-pla-
styki. Wartoœæ projektu: 5.000.000,-z³; Dofi-
nasowanie: 4.750.000,- z³. 

17) „Termomodernizacja zabytkowego 
ratusza i MOPS”. Zakres: termomodernizacja 
budynku Urzêdu Miasta Kowary przy ul. 1 Ma-
ja 1A (wymiana systemu CO, stolarki okiennej, 
sieci elektrycznej i informatycznej) oraz ter-
momodernizacja z wykonaniem elewacji 
budynku Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej przy ul Zamkowej 5. Nadzór inwe-
storski nad w/w inwestycjami. Wykonano 
dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹. 
Wartoœæ projektu: 2.000.000,-z³; Dofinanso-
wanie:  1.960.000,- z³

Projekt dofinansowany z Programu 
Miejsca pamiêci i trwa³e upamiêtnienia
w  kraju  na  rok  2022:     

18) „Odnowienie obelisku i zagospoda-
rowanie miejsca pamiêci w Kowarach – ofiar 
Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen”.  
Realizacja od 10.01.2022 do 11.11.2022r. 
Zakres: wykonano pod³¹czenie przy³¹cza 
energetycznego do skweru i iluminacjê 
obelisku. W dn. 11.11.2022 r. dokonano uro-
czystego rozœwietlenia obelisku w kolorze 
bia³o-czerwonej flagi. Zakoñczono realizacjê 
projektu. Wartoœæ projektu: 127.797,- z³; 
Dofinansowanie: 70.000,- 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¿ 
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Œrodki zewnêtrzne dla Kowar    
Lista zrealizowanych projektów i w trakcie realizacji

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.

20) „Cyfrowy Senior+”. Zrealizowano 
projekt  grantowy na zakup laptopów do 
Klubu Seniora (prowadzonego przez MOPS)
w ramach programu rz¹dowego Cyfrowy Se-
nior+. Zakupiono 7 szt. laptopów. Realizacja: 
10–12.2022 r. Wartoœæ projektu i dofinan-
sowanie:  20.000,00 z³.

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

21) „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; Dofinan-
sowanie: 100.368,00 z³

Projekt dofinasowany z „Dolnoœl¹skiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022”:

22) „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 Przedszkolu Publicznym 
nr 1 w Kowarach. Realizacja 06-11.2022 r. 
Wartoœæ projektu: 158.670,- z³; Dofinanso-
wanie:  90.000,00 z³.

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

23) „Kowary pod bia³o-czerwon¹”. Zakup 
masztu z flag¹ oraz ich instalacja, który po-

stawiono przy MOK ul. Szkolna za obeliskiem, 
upamiêtniaj¹cym ofiary II wojny œwiatowej
i pobliskiego Obozu Koncentracyjnego Gross 
Rosen, filii w Bukowcu k/Kowar. Realizacja 
07–10.2022 r. Wartoœæ projektu i dofinan-
sowania:  8.000 z³. 

Projekt dofinansowany z programu PO 
WER 2.18 „Dostêpny samorz¹d” poprzez 
PFRON:

24) „Poprawa dostêpnoœci dla osób 
niepe³nosprawnych w MOPS i UM w Ko-
warach”. Zakres grantu: budowa podjazdu 
zewnêtrznego, naprawa schodów i postawie-
nie zadaszenia wejœcia, wymiana drzwi wej-
œciowych na rozsuwane, wyposa¿enie i sprzêt 
wspomagaj¹cy obs³ugê niepe³nosprawnych. 
Termin realizacji: 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. 
Trwa wykonanie projektu podjazdu i zada-
szenia przy wejœciu do MOPS. Wartoœæ 
projektu: 249.999,05 z³; Dofinansowanie: 
199.999,24 z³.

    
W sumie wartoœæ w/w projektów to  

35.456.817,20 z³. a pozyskane do nich dofinan-
sowanie to  kwota 26.772.101,30 z³, natomiast 
wk³ad  w³asny  gminy  to  8.684.715,90 z³

Szczegó³y dot. zakresu realizacji w/w 
projektów znajduj¹ siê na stronie interneto-
wej: www.kowary.pl pod zak³adk¹ „Projekty 
Unijne,  dotacje,  granty  GMK”. 

Przygotowa³a: 
Anna Pyzik

Zastêpca Naczelnika 
Wydzia³u Rozwoju Miasta 

ds. funduszy pomocowych i rozwoju  
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Rada Miejska w Kowarach  
Zakres dzia³ania, sk³ad, komisje, dy¿ury

DY¯URY RADNYCH: 
Osoby zainteresowane spotkaniem z Prze-
wodnicz¹cym Komisji ds. Skarg, Wniosków
i Petycji, proszone s¹ o wczeœniejszy kontakt 
telefoniczny pod nr. 75 64 39 232 lub e-mail 
rada@kowary.pl w celu umówienia spot-
kania.

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.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Budynek “A” 

Urzêdu Miejskiego, 
II piêtro, pokój nr 26,

tel. 75 64 39 232, 
e-mail: rada@kowary.pl
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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 7:30 - 16:00
wtorek-œroda  7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 16:00
pi¹tek 7:30 - 14:30.

Wydzia³ Spraw Spo³ecznych przyjmuje interesantów:
poniedzia³ek od 7.30 do 15.30
wtorek - œroda od 7.30 do 15.00
czwartek od 7.30 do 15.30
pi¹tek od 7.30 do 14.00.

Urz¹d Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:
poniedzia³ek od 7.30 do 14.00
wtorek - œroda od 7.30 do 13.00
czwartek od 7.30 do 16.00
pi¹tek od 7.30 do 13.00. 

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

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

Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, I piêtro, pokój nr 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, parter, pokój nr 7
tel. 75 64 56 116, e-mail: sekretarz@kowary.pl   

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

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

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

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

   
Budynek “A” Urzêdu Miejskiego, parter, pokój nr 1-2
tel. 756439230, 756299233, e-mail: kadry@kowary.pl 

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

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

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

  

3
0

UWAGA:
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
 Andrzej Milczarski

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  

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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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

        Stra¿ Po¿arna: 998, Policja: 997
        Pogotowie Ratunkowe: 999
        Telefon Alarmowy: 112
        

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

Kowary, ul. Zamkowa 2a
strazkowary@op.pl
Komendant: Wies³aw Kêdzierski
tel. 695 118 998
Zarz¹dzanie Kryzysowe: Artur Górnicki
tel. 601 491 237
Sprawy gospodarcze: Roman Wolak
tel. 502 909 467

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: Jolanta Jaworska
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

12
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Instytucje i atrakcje na terenie miasta Kowary  
Dane teleadresowe:

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 
MIASTA KOWARY

Kowary, ul. Górnicza 1 
https://pl-pl.facebook.com/SMK.Kowary

Kowary, ul. Zamkowa 9
tel. 601 553 876
https://muzeumsentymentow.pl

Kowary, ul. Zamkowa 9
tel. 75 75 222 42, 661 699 699
http://www.park-miniatur.com

Kowary, ul. Karkonoska 10a
tel. 530 470 191
https://wyspa.fun

Kowary, ul. Podgórze 55
tel. 75 75 28 458 

https://www.jeleniastruga.pl

Kowary, ul. Podgórze
tel. 538 715 100, 780 161  191 
http://www.kopalniapodgorze.pl

Kowary, Zamkowa 4
tel. 661 524 479
https://www.domkata.com

Link do bazy noclegowej miasta Kowary:
https://turysta.kowary.pl/noclegi/

 

DOM TRADYCJI MIASTA

MUZEUM SENTYMENTÓW

PARK MINIATUR ZABYTKÓW DOLNEGO ŒL¥SKA

WYSPA.FUN

SZTOLNIE KOWARY W KOPALNI LICZYRZEPA

KOPALNIA PODGÓRZE

DOM KATA

NADLEŒNICTWO ŒNIE¯KA 
W KOWARACH

URZ¥D POCZTOWY KOWARY

AGENCJA POCZTOWA

BANK PKO BP KOWARY

KOMISARIAT POLICJI W KOWARACH

Kowary, ul. Leœna 4a
tel. 75 718 22 12 do 14
e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl
https://sniezka.wroclaw.lasy.gov.pl

Punkt alarmowo-dyspozycyjny: 
– w dni robocze w godzinach: 7.00–15.00 
numer telefonu 75 718 22 12; 
– w dni robocze w godzinach: 15.00–20.00 
numer telefonu 75 718 23 40; 
– w soboty, niedziele i œwiêta w godzinach: 
9.00–20.00  numer  telefonu  75 718 23 40.

Kowary, Pocztowa 11
tel. 885 900 825, 75 718 21 82

Dni i godziny pracy:
– dni robocze: 08:00–18:00
– soboty: 08:00–14:30

Kowary, ul. 1 Maja 38

Dni i godziny pracy:
– dni robocze: 09:00–17:00
– soboty: 09:00–13:00

Kowary, ul. Ogrodowa 54 (oddzia³ nr 1)
tel. 75 611 62 30, infolinia: 81 535 60 60

Dni i godziny pracy:
– poniedzia³ek – pi¹tek: 10:00–16:00

Kowary, ul. W³adys³awa Grabskiego 7
tel. 47 87 382 20
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Gospodarka mieszkaniowa
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

DZIA£ALNOŒÆ ZEZK

Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych 
w Kowarach w 2022 roku wykona³ szereg prac 
zwi¹zanych z utrzymaniem zarz¹dzanego przez 
siebie mienia komunalnego, oraz nieruchomoœci  
wspólnot mieszkaniowych bêd¹cych w naszym 
zarz¹dzie. ZEZK dba nie tylko o budynki, ale 
równie¿ cmentarze komunalne, oœwietlenie 
oraz  znaki  drogowe.

W ramach bie¿¹cej eksploatacji w obiektach 
wykonywane s¹ w ci¹gu roku przegl¹dy gazowe, 
wentylacyjne oraz kominiarskie. W minionym 
roku wykonaliœmy remonty pokryæ dachowych 
na budynkach przy ul. G³ównej 12, Wiejskiej 7, 
Wiejskiej 29, Ogrodowej 55 i Waryñskiego 11,

termomodernizacjê elewacji na ul. Kowalskiej 
31. Prace zosta³y wykonane równie¿ w bu-
dynkach zakwalifikowanych do programu 
romskiego s¹ to budynki 100% gminne, dziêki 
tym œrodkom mogliœmy czêœciowo wyremon-
towaæ lokale mieszkalne i elementy wspólne
tj. drzwi wejœciowe oraz stolarki okienne na 
korytarzach i strychu. Prace te prowadzone by³y 
w budynkach G³ówna 12 oraz £omnicka 14, 
zosta³y równie¿ wyremontowane lokale 
komunalne na ul. Wiejskiej 38 oraz Reja 4. 
Zmodernizowano instalacjê elektryczn¹ na

ul. Œw. Anny 27, czêœciowo naprawiliœmy oryn-
nowanie i rozebraliœmy strasz¹ce w tym miejscu 
nielegalnie postawione drewniane wiaty, które 
zagra¿a³y bezpieczeñstwu mieszkañców. Od-
nowiona zosta³a klatka schodowa na ul. 1 Maja 
24, wymieniona instalacja elektryczna na klatce 
schodowej oraz stolarka okienna. W ci¹gu ca-
³ego 2022 roku dokonano jeszcze wielu innych 
prac na zasobie tj. wymiany drzwi wejœciowych 
do budynków, wymiany stolarek okiennych, 
monta¿e wk³adów kominowych, monta¿e do-
mofonów, modernizacje wewnêtrznych insta-
lacji  gazowych.

W ubieg³ym roku rozpoczêliœmy proces 
przekazywania budynków wspólnot mieszka-
niowych w zakresie rozliczania zu¿ycia wody
i odprowadzania œcieków do spó³ki KSWiK. 
Warunkiem przekazania takiego budynku jest 
opomiarowanie wszystkich lokali mieszkalnych 
wodomierzami z systemem odczytu zdalnego 
oraz podpisanie przez u¿ytkowników lokali sto-
sownych umów dotycz¹cych rozliczenia indy-
widualnego. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ,
i¿ proces ten bywa ¿mudny i d³ugotrwa³y. 
Niekiedy przeszkoda jest brak dostêpu do miesz-
kania, innym razem brak u¿ytkownika w lokalu, 
a jeszcze innym d³uga przerwa w dostawie urz¹-
dzeñ pomiarowych, które obecnie s¹ trudno 
dostêpne. Bior¹c pod uwagê okolicznoœci i prob-
lematykê zwi¹zan¹ z tym zadaniem za ma³y suk-
ces mo¿na uznaæ przekazanie do rozliczenia 
spó³ce KSWiK 42 wspólnot mieszkaniowych,
w których zamontowano 286 wodomierzy
z  modu³em  zdalnego  odczytu.

Bardzo mocno zaanga¿owaliœmy siê w pró-
by utrzymania czystoœci w mieœcie. Niemal¿e 
codziennie usuwaliœmy œmieci ze œmietników
i miejsc ko³o wiat na odpady komunalne  na te-
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Gospodarka mieszkaniowa  
Zarz¹d Eksploatacji Zasobów Komunalnych

renie ca³ego miasta. Wywoziliœmy rzeczy nagro-
madzone i porzucone obok boksów œmietni-
kowych, nie od dziœ wiadomo, ¿e zaœmiecanie 
miasta to nasza ogromna bol¹czka i musimy 
wszyscy zgodnie pracowaæ nad tym, aby siê to 
zmieni³o.  Dbajmy o swoje budynki ich otoczenie 
pilnujmy siê nawzajem i zwracajmy sobie uwa-
gê. Jeœli widzimy jakieœ niepokoj¹ce zachowania 
naszych s¹siadów, zg³aszajmy to zarz¹dcy lub 
urzêdowi  miasta.

Dla poprawy utrzymania czystoœci na terenie 
miasta zbudowaliœmy kilka drewnianych wiat 
œmietnikowych i dwie wiaty metalowe w 2023 
roku planowana jest budowa kolejnych wiat na 
terenie  miasta.

Ca³y rok dbaliœmy o w³aœciwy stan znaków 
drogowych, to przecie¿ nasze bezpieczeñstwo,
a to wa¿na rzecz! W ci¹gu roku sprawdzaliœmy 
stan oznakowania tak, aby wszystkie znaki
w mieœcie by³y w dobrym stanie i s³u¿y³y jako 
drogowskazy. Zamontowano nowe znaki po-

ziome i pionowe na ul. Wiejskiej, al. Wolnoœci 
oraz Waryñskiego, chcemy, aby by³o bezpiecz-
niej! Przed corocznym œwiêtem Wszystkich 
Œwiêtych przygotowaliœmy i zamontowaliœmy 
nowe oznakowanie na parkingach cmentarzy 
tak, aby naszym mieszkañcom, jak i goœciom 
przybywaj¹cym na groby swoich bliskich by³o 
wygodnie i bezpiecznie zostawiæ samochód na 
parkingach. 

Rok 2022 to tak¿e rok wytê¿onej pracy na 
cmentarzach komunalnych, na nowym cmen-
tarzu komunalnym przeprowadzono szereg prac 
zwi¹zanych z przygotowaniem terenu na nowe 
pochówki  i teraz mamy w pe³ni gotowy teren 
na wyznaczanie miejsc grzebalnych, powsta³y

tam równie¿ dwie nowe alejki. Wymieniliœmy 
dalsz¹ czêœæ ogrodzenia na nowe i prace nad 
tym zadaniem nadal bêd¹ trwa³y. Stary cmen-
tarz zosta³ posprz¹tany, naprawiono ubytki
w ogrodzeniu, wyciêto tuje, których rozrost 
utrudnia³ dostêp do grobów oraz nara¿a³ na 
niszczenie nagrobków. Planujemy w nied³ugim 
czasie wybudowaæ na nowym cmentarzu piêk-
ne Kolumbarium mamy ju¿ koncepcjê budow-
lan¹ teraz czekamy na projekt pozwolenie na 
budowê abyœmy mogli w najbli¿szych latach 
realizowaæ  to  zadanie.

Podsumowuj¹c du¿o dobrych rzeczy zosta³o 
wykonanych w naszym mieœcie tak  aby s³u¿y³y 
one naszemu wspólnemu dobru abyœmy mogli 
byæ dumni z naszego piêknego miasta. 

ZEZK
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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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zainteresowañ,udzia³ w projektach, konkur-
sach o zasiêgu ogólnopolskim. Uczniowie wy-
magaj¹cy wsparcia edukacyjnego uczestnicz¹ 
w zajêciach specjalistycznych prowadzonych 
przez kompetentnych i przygotowanych do 
takich  zadañ  nauczycieli.

Szko³a Podstawowa nr 1 jest miejscem 
przyjaznym dzieciom i rodzicom. Imprezy
i uroczystoœci szkolne integruj¹ ca³¹ spo-
³ecznoœæ szkoln¹, co powoduje budowanie siê 
silnych wiêzi i, co za tym idzie, wzajemnego 
wsparcia, szczególnie w momencie ukoñ-
czenia szko³y i rozpoczêcia nauki w szko³ach 
ponadpodstawowych. Sukcesy naszych ab-
solwentów s¹ pok³osiem oddzia³ywañ nau-
czycieli i spo³ecznoœci szkolnej naszej szko³y.

Wszystkich, którzy planuj¹ dobr¹ przysz-
³oœæ dla swoich dzieci, zapraszamy do naszej 
Szko³y. 

Ma³gorzata Krysiak
Dyrektor SP 1

WIEŒCI Z „JEDYNECZKI”

Szko³a Podstawowa nr 1 w Kowarach 
maj¹ca siedzibê przy ulicy Stanis³awa Staszica 
16 to kompleks 4 budynków i zespo³u boisk 
sportowych Orlik. Posesja szkolna zajmuje ob-
szar ok. 3 ha. W szkole uczy siê obecnie 416 
uczniów, w tym 43 dzieci w dwóch oddzia³ach 
przedszkolnych. Zajêcia œwietlicowe rozpo-
czynaj¹ siê codziennie od godziny 6.45 i trwaj¹ 
do 16.00. Oddzia³y przedszkolne funkcjonuj¹ 
od godziny 7.00 do godziny 16.00. W szkole 
dzia³a sto³ówka szkolna, w której mo¿na wy-
kupiæ obiady dla uczniów i dzieci z oddzia³ów 
przedszkolnych. Uczniowie i dzieci korzystaj¹ z 
biblioteki szkolnej i czytelni. Zasoby biblioteki 
to 18415 woluminów. Nasza Szko³a jest miej-
scem, w którym mo¿na zdobyæ solidn¹ wie-
dzê, miejscem w którym wspierana jest in-
dywidualnoœæ, samodzielnoœæ i kreatywnoœæ. 
Nasi uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania 
swoich zainteresowañ i zdolnoœci poprzez 
uczestnictwo w ró¿nego rodzaju ko³ach 
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zowa³ zbiórki dla Dolnoœl¹skiego Inspekto-
ratu Ochrony Zwierz¹t oraz bra³ udzia³ w ak-
cjach Œwiêty Miko³aj dla Seniora i miko³aj-
kowej  dla  uczniów  klas I-III.

Uczniowie klas VIII w dniach 8-24 listo-
pada 2022 r. brali udzia³ w programie profi-
laktycznym  „Unplugged”.

11 listopada 2022 r. SP 3 Kowary wspó³-
uczestniczy³a w organizacji biegu pt. „Nie-
podleg³oœciowe zBiegowisko”. Oprócz ty-
tu³owego biegu odby³o siê wiele atrakcji: 
wystêpy dzieci i m³odzie¿y, rzut „granatem” 
oraz spotkanie z rekonstruktorami w mun-
durach Legionów Polskich z okresu I wojny 
œwiatowej. Ca³oœæ zwieñczy³ uroczysty apel 
pod pomnikiem Poleg³ym za Polskê przy 
Miejskim  Oœrodku  Kultury.

Nasza spo³ecznoœæ uczniowska wziê³a 
po raz kolejny udzia³ w ogólnopolskiej akcji 
„Szko³a  do  hymnu”.

Uczniowie naszej szko³y brali udzia³
w konkursach biologicznym i ekologicz-
nym organizowanym odpowiednio przez 
Zwi¹zek Gmin Karkonoskich w Bukowcu
(10 listopada 2022 r.) i Publiczne Katolickie 
Liceum Akademickie w Jeleniej Górze

WIEŒCI Z „TRÓJKI”

29 grudnia 2022 r. w Urzêdzie Miejskim 
w Kowarach odby³o siê rozstrzygniêcie kon-
kursu graficznego „Œwiat widziany oczami 
mistrza linorytu Józefa Gielniaka”, bêd¹-
cego podsumowaniem roku 2022 – roku 
Józefa Gielniaka z okazji 90 urodzin i 40 
rocznicy œmierci artysty. W kategorii klas I-
IV zwyciê¿yli: Julia Mendaluk, Borys 
Miodowski i Lena Janus; w kategorii V-VIII 
(linoryt kolorowy) – Alesja Barañska, Daria 
Szujewska i Wiktoria Markowska-Zubiel,
a wyró¿nienie uzyska³a Barbara Dubiel, 
natomiast w kategorii V-VIII (linoryt czarno-
bia³y) – Lena  Zió³kowska  i  Amelia Pazdan.

Uczniowie naszej szko³y brali udzia³
w konkursie organizowanym przez Muze-
um Karkonoskie w Jeleniej Górze pt. „Moje 
ulubione zabytki na Dolnym Œl¹sku”, któ-
rego rozstrzygniêcie mia³o miejsce 15 paŸ-
dziernika 2022 r. Nasza uczennica, Alesja 
Barañska z kl. 7A, zajê³a III miejsce, zaœ Ka-
jetan Szlendak i Wiktoria Jakóbowska zo-
stali  wyró¿nieni.

Klub Wolontariatu SP 3 Kowary organi-
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bowska, na co dzieñ trenuj¹ca w Karko-
noskim Klubie Karate Shotokan. repre-
zentuj¹ca Szko³ê Podstawow¹ nr 3 w Kowa-
rach zosta³a wicemistrzyni¹ Dolnego Œl¹ska 
w  karate  olimpijskim  w  konkurencji  kata.

Nasze plany:
Klub Wolontariatu SP3 Kowary plan 

dzia³añ do wiosny 2023:
- udzia³ w akcji WOŒP zorganizowanej przez 
Sztab  ZSO  Kowary  (29 stycznia 2023),
- zbiórka rzeczy dla potrzebuj¹cej rodziny 
uczennicy uczêszczaj¹cej do naszej szko³y 
(styczeñ 2023),
- zbiórka pieniêdzy na organizacjê „Poma-
gamy bo kochamy Organizacja ds .Ochrony 
Zwierz¹t”  (marzec  2023),
- zaproszenie pracowników DIOZ z prelek-
cj¹ dla uczniów naszej szko³y (marzec 
2023),
- 4 lutego po dwuletniej przerwie ponownie 
organizujemy „Bal charytatywny” dla rodzi-
ców  naszych  uczniów,
- w maju w³¹czamy siê w organizacjê miej-
skiej imprezy biegowej „Kowarska wio-
senna  „Pi¹tka”.

Dyrekcja SP3

(13 grudnia 2022 r.). W pierwszym z nich 
Jakub Marcinik i Patryk Skubisz, uczniowie 
klas VIII, zostali wyró¿nieni, natomiast
w drugim Jakub Marcinik z kl. 8 c zaj¹³ dru-
gie miejsce. Po przerwie spowodowanej 
pandemi¹ i obostrzeniami powróci³ do 
szko³y ju¿ po raz 23. Konkurs kolêd, 
pastora³ek i piosenek œwi¹tecznych, w któ-
rym w finale wziê³o udzia³ ponad 30 uczest-
ników  w  3  kategoriach  wiekowych.

Na pocz¹tku grudnia, wspólnie z rówieœ-
nikami naszego miasta partnerskiego inau-
gurowaliœmy pocz¹tek okresu adwen-
towego podczas wspólnego kolêdowania
w  przepiêknym  zamku  we  Vrchlabi.

Dziêki pozyskaniu pomocy z programu 
„Nowoczesna edukacja” ³¹czymy naukê
z zabaw¹ na zajêciach robotyki (LEGO 
education, roboty Photon) oraz realizacji 
materia³ów filmowych (relacje z imprez 
szkolnych, spoty wyborcze). Daje to ucz-
niom ogromn¹ frajdê, anga¿uje i sprzyja 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowañ. 

27  listopada odby³ siê Fina³ Dolnoœl¹ski 
Igrzysk Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej w ka-
rate olimpijskim. W którym Wiktoria Jakó-
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licznych wycieczkach i imprezach organi-
zowanych poza terenem naszego przed-
szkola. 

W ramach realizacji programu preorien-
tacji zawodowej grupa Wróbelki z paniami 
Helenk¹ i Ani¹ wybra³a siê na wycieczkê do 
Sztolni, ¿eby zapoznaæ siê ze specyfik¹ 
pracy przewodnika i górnika. To by³a bardzo 
ciekawa i pouczaj¹ca wyprawa. Wszyscy 
bawiliœmy  siê  super :)

W paŸdzierniku przedszkolaki z grup 
Liski i Motylki wybra³y siê z wycho-
wawczyniami do „Karkonoskich Tajemnic” 
w Karpaczu. Wys³uchaliœmy licznych legend 
o Duchu Gór. Jeszcze kiedyœ wrócimy w to 
magiczne  miejsce! 

W ramach realizacji projektu „Przed-
szkolaki w akcji” zakoñczyliœmy akcjê zbie-
rania pokarmu dla leœnych zwierz¹t oraz 

KOWARSKIE PRZEDSZKOLAKI

W roku szkolnym 2022/2023 w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 w Kowarach prê¿nie 
dzia³a 7 grup przedszkolnych, w których 
przebywaj¹ dzieci wieku od 3 do 6 lat. 
Zgodnie z potrzebami rodziców placówka 
zapewnia dzieciom opiekê piêæ dni w ty-
godniu, w godzinach od 6:00 rano do go-
dziny  17:00.

Decyzj¹ dyrektora placówki pani Jolanty 
Jaworskiej w tym roku szkolnym zosta³ 
dodatkowo uruchomiony harmonogram 
godzin dostêpnoœci nauczycieli dla dzieci
i ich rodziców (dostêpny na stronie inter-
netowej  przedszkola).

Od paŸdziernika dzia³a równie¿ gabinet 
terapeutyczny, w którym nauczyciele po-
siadaj¹cy wiele specjalizacji w zakresie po-
mocy psychologiczno–pedagogicznej, pro-
wadz¹ bardzo interesuj¹ce zajêcia z dzieæ-
mi.

Nasza oferta edukacyjna jest modyfiko-
wana zgodnie z aktualnymi potrzebami.
W tym roku zaakceptowane i dopuszczo-
ne do realizacji zosta³y min. Program 
preorientacji zawodowej „B¹dŸ krawcem 
swoich marzeñ”, program wolontariatu 
„Przedszkolaki w akcji” czy ogólnopolskie 
programy „Kubusiowi przyjaciele natury”, 
„Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim 
przygody  dzieliæ  chcemy”

Pierwsze pó³rocze roku szkolnego 
obfitowa³o w liczne przedsiêwziêcia i akcje, 
w które staraliœmy siê w³¹czaæ wszystkich 
naszych przedszkolaków i ich rodziny. W na-
szym przedszkolu dzieci ucz¹ siê poprzez 
zdobywanie doœwiadczeñ i zg³êbianie wie-
dzy o œwiecie, dlatego braliœmy udzia³ w 
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W dalszym ci¹gu realizujemy projekt 
„Bezpieczne Przedszkole”. Pod czujnym 
okiem pani policjantki nabraliœmy umie-
jêtnoœci w³aœciwego zachowania na drodze. 
Wiemy, ¿e nasze bezpieczeñstwo jest naj-
wa¿niejsze. Bardzo dziêkujemy starszemu 
dzielnicowemu asp. El¿biecie Wojciechow-
skiej  za  wyk³ad  i  æwiczenia  praktyczne.

Wiemy, ¿e patriotyzm nale¿y budowaæ 
stopniowo, od najm³odszych lat. Dlatego 
uroczyœcie obchodziliœmy Narodowe Œwiê-
to Niepodleg³oœci w naszym przedszkolu. 
Z³o¿yliœmy równie¿ wieñce pod obeliskiem 
„Poleg³ych  za  Polskê”. 

poznaliœmy zawód leœniczego i ³owczego. 
Piêknie podziêkowaliœmy pani z Ko³a £o-
wieckiego „Knieja” za interesuj¹ce spotka-
nie. Teraz czas pomóc zwierzêtom w schro-
nisku w Jeleniej Górze. Przed nami „ma³ymi 
wolontariuszami” du¿o pracy i jeszcze wiê-
cej pomys³ów – chcemy pomagaæ innym :)

Œciœle wspó³pracujemy z ró¿nymi in-
stytucjami. A to ju¿ nasze zajêcia edu-
kacyjne o florze i faunie w Nadleœnictwie 
„Œnie¿ka” w Kowarach. Nasze spotkanie 
zakoñczyliœmy zabawami i pieczeniem kie³-
basek.  Zabawa!  To  lubimy  najbardziej.

Nasze starszaki wystêpowa³y z „Ama-
zonkami” w kowarskiej muszli koncertowej 
z okazji Œwiatowego Dnia Donacji i Tran-
splantacji. Jesteœmy z nich bardzo dum-
ni :)
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Jednym z wydarzeñ, które odby³o siê
w pierwszym pó³roczu roku szkolnego,
a które jest szczególnie bliski sercom dzieci, 
to Dzieñ Pluszowego Misia. Tego dnia na-
sze przedszkolaki mia³y w ci¹gu dnia do zre-
alizowania ró¿ne misiowe zadania i niespo-
dzianki. Dzieci tañczy³y ze swoimi misiami
i œpiewa³y im piosenki. By³a to równie¿ 
okazja do aktywizacji dzieci w zakresie 
twórczoœci plastycznej w trakcie tworzenia 
grupowych  prac  na  konkurs. 

Œwiêtowaliœmy równie¿ Œwiatowy 
Dzieñ Warzyw i Owoców, którego celem 
by³o zachêcenie dzieci do spo¿ywania 
warzyw i owoców. Tego dnia przedszkolaki 
mia³y okazjê rozwijaæ swoje umiejêtnoœ-
ci kulinarne. Przygotowywaliœmy sa³atki, 
owocowe szasz³yki i ró¿ne inne owocowe 
pysznoœci.

Wziêliœmy tak¿e udzia³ w  happeningu 
biegowym „Niepodleg³oœciowe Zbiego-
wisko”. Jesteœmy prawdziwymi, ma³ymi 
patriotami.

Uda³o nam siê równie¿ odwiedziæ 
mieszkañców DPS w Kowarach. Byliœmy 
szczêœliwi mog¹c zaprezentowaæ, przygoto-
wane specjalnie na tê okazje, piosenki i tañ-
ce. W przysz³ym roku zamierzamy powtó-
rzyæ  to  mi³e  spotkanie.
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Okaza³o siê, ¿e wszystkie przedszkolaki 
by³y bardzo grzeczne i ka¿dy dosta³ 
miko³ajkowy  prezent :)

Przedszkole Publiczne 
w Kowarach

29 listopada w naszym przedszkolu 
zapanowa³a magiczna atmosfera, ponie-
wa¿ œwiêtowane by³y Andrzejki. W tym 
dniu dzieci mia³y okazjê poszerzyæ swoj¹ 
wiedz¹ na temat zwyczaju tego œwiêta. 
Udekorowana sala i rekwizyty stworzy³y 
odpowiedni nastrój do rozwi¹zywania ma-
gicznych zadañ i wró¿b, które przeplatane 
by³y pl¹sami i tañcami przy muzyce. 
Andrzejkowe zabawy przynios³y dzieciom 
wiele radoœci, frajdy i pozytywnych emocji.

Tradycyjnie, jak co roku w naszym 
przedszkolu goœciliœmy Œw. Miko³aja. 

NOWA KADENCJA 
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KOWARACH

21 listopada 2022 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ 
Miejska Rada Seniorów II kadencji. To cia³o 
kolegialne powo³ywane jest na okres 4 lat. 
Nowa kadencja zatem zakoñczy siê w dniu
21 l istopada  2026  roku.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i 
inicjatywny wobec organów Gminy Miejskiej 
Kowary, z którymi wspó³pracujê w obszarach 
dotycz¹cych potrzeb i interesów osób starszych,  
zamieszka³ych  na  terenie  Kowar.

Sk³ad osobowy Miejskiej Rady Seniorów
w Kowarach:

1. Czes³awa Kordasiewicz -  
    Przewodnicz¹ca
2. Edward Matczuk - 
    Wiceprzewodnicz¹cy
3. Mariola Demczur - 
    Sekretarz
4. Regina Nadziejko
5. Krystyna Ratajska
6. Barbara Schademann
7. Zofia Wateha

MRS



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 zastoso-
waniu ró¿nych technik terapii zajêciowej,
w pracowniach:
1. pracowni plastycznej,
2. pracowni rêkodzielniczo – florys-tycznej,
3. pracowni tkacko – dziewiarskiej,
4. pracowni krawieckiej,
5. pracowni komputerowej,
6. pracowni rehabilitacji ruchowej,
– rozwijanie psychofizycznych sprawnoœci 
niezbêdnych  w  pracy,
– rozwijanie podstawowych oraz specja-
listycznych umiejêtnoœci zawodowych, 
umo¿liwiaj¹cych podjêcie pracy w zak³adzie 

INFORMACJA O DZIA£ANOŒCI  
WARSZTATU  TERAPII  ZAJÊCIOWEJ  

W  KOWARACH 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Kowa-
rach prowadzony przez Oddzia³ Jeleniogór-
ski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalec-
twem, proponuje osobom niepe³nospraw-
nym z Kowar i powiatu karkonoskiego, co-
dzienne zajêcia w zakresie rehabilitacji spo-
³ecznej  i  zawodowej.

Proces rehabilitacji realizowany jest 
poprzez: 
–  ogólne usprawnianie,
– rozwijanie  umiejêtnoœci  wykonywania 
czynnoœci ¿ycia codziennego oraz zarad-
noœci osobistej,
– przygotowanie do ¿ycia w œrodowisku 
spo³ecznym, miêdzy innymi przez rozwój 
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Zajêcia warsztatowe w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki W³ókna w Kowarach



kowej w Jeleniej Górze, Spartakiady Stowa-
rzyszenia MILANOS oraz zawody sportowe 
organizowane przez Oddzia³ Jelenia Góra 
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

WTZ bra³ równie¿ udzia³ w Jarmarku 
produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór – 
Kowarskie Stragany, Wystawie 500+9 w Ko-
warach, Dolnoœl¹skich Targach Warsztatów 
Terapii Zajêciowej w Œwidnicy, prezentuj¹c 
wyroby rêkodzie³a oraz prace plastyczne 
autorstwa  osób  niepe³nosprawnych.

 W roku 2022 w WTZ w Kowarach du¿o 
dzia³o siê w zakresie aktywizacji zawodowej 
osób niepe³nosprawnych. Po zakoñczeniu 
kolejnej edycji spotkañ z doradcami 
zawodowymi z Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej Dolnoœl¹skiego 
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, rozpoczête 
zosta³y praktyki zawodowe zorganizowane 
wspólnie z Urzêdem Miejskim w Kowarach. 
Uczestnicy WTZ w okresie jesiennym i wio-
sennym wykonuj¹ szereg prac przy utrzy-
maniu zieleni miejskiej. Praktyki zawodo-
we realizowane s¹ równie¿ w kawiarence 
EMPATIA w Jeleniej Górze, zatrudniaj¹cej 
osoby niepe³nosprawne. Propozycje jakie 
otrzymuj¹ w WTZ osoby niepe³nosprawne, 

Aktywnoœci zawodowej, innej pracy zaro-
bkowej  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 zajê-
ciach terapeutycznych, integracjê ze spo-
³ecznoœci¹ lokaln¹ oraz promowanie i pre-
zentacjê twórczoœci artystycznej. Corocznie 
uczestnicy WTZ bior¹ udzia³ w zajêciach 
warsztatowych, prowadzonych przez uzna-
nych artystów, w ramach Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Sztuki W³ókna w Kowarach.

WTZ Kowary, z sukcesami indywidu-
alnymi i zespo³owymi, uczestniczy w wielu 
ogólnopolskich konkursach, festiwalach, 
przegl¹dach twórczoœci oraz zawodach 
sportowych osób niepe³nosprawnych, ta-
kich jak Mistrzostwa Dolnego Œlaska w Nor-
dic Walking w Œcinawie, Turnieje Pi³ki Siat-
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Praktyki zawodowe zorganizowane wspólnie z Urzêdem Miejskim w Kowarach



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

w opinii rodziców i opiekunów, pomog¹ 
niejednemu uwierzyæ we w³asne mo¿li-
woœci i zmobilizuj¹ do jeszcze wiêkszej ak-
tywnoœci na co dzieñ. Dzia³ania WTZ w za-
kresie zwiêkszenia samodzielnoœci osób 
niepe³nosprawnych, ukierunkowane s¹ 
równie¿ na rozwi¹zanie problemu miesz-
kalnictwa osób niepe³nosprawnych z Ko-
war, powiatu karkonoskiego oraz z Jeleniej 
Góry. Pierwsze kroki ju¿ zosta³y zrobione, 
wielu rodziców i opiekunów osób niepe³no-
sprawnych chcia³oby zapewniæ bezpieczn¹ 
przysz³oœæ swoim podopiecznym, dlatego  
wspólnie z pe³nomocnikiem Prezydenta Je-
leniej Góry, podjête zosta³y dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do wybudowania nowych mieszkañ 
wspomaganych, w których osoby niepe³no-
sprawne  bêd¹  „U  siebie”.                            

*   *   *
Warsztat Terapii Zajêciowej zaprasza 

do swojej siedziby w Kowarach przy ul.

Edukacja  
Warsztat Terapii Zajêciowej
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K O M U N I K A T

WTZ uczestniczy w zawodach sportowych 

Miasta. Œrodki na ten cel Gmina pozyska³a 
ze œrodkó zewnêtrznych w ramach realizo-
wanego projektu pn. "Odkrywanie Polsko-
Niemieckich  Tradycji  Piwowarskich”.

WRM

ILUMINACJA BUDYNKÓW NA STARÓWCE

Iluminacjê œwietln¹ zyska³y kolejne 
trzy kowarskie budynki: ratusz, budynek B 

Urzêdu Miejskiego oraz Dom Tradycji 

PODZIÊKOWANIE
Radny okrêgu 11 Krzysztof £ubiñski sk³ada 

podziêkowania dla mieszkañców, którzy w³o-
¿yli wk³ad w³asny pracy, w poprawê estetyki 
terenów gminnych, przy ulicy Górniczej i Szkol-
nej dotyczy: terenów przyleg³ych do budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych. Szczególnie Szkol-
na  4  i  6.
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BIBLIOTEKA W ROKU 2022
Nasza biblioteka nieustaj¹co podejmuje dzia³ania 

maj¹ce na celu zachêciæ doros³ych, m³odzie¿ i dzieci do 
skorzystania z szerokiej oferty czytelniczej, do rozwijania 
pasji czytania, poszukiwania wiedzy i informacji w insty-
tucji, która staje siê atrakcyjnym miejscem na mapie 
Kowar.

Oto  najwa¿niejsze  WYDARZENIA  minionego  roku:
1. Ferie zimowe w bibliotece dla dzieci i m³odzie¿y pod 
has³em: „Pojedynki  detektywów”.     
2. Tydzieñ Bibliotek – kilkanaœcie spotkañ pod has³em 
„Biblioteka – œwiat w jednym miejscu”. Imprezie towa-
rzyszy³y wystawy ksi¹¿ek, spotkania autorskie i akcje 
czytelnicze  dla  doros³ych.
3. Rok Gielniakowski – warsztaty z linorytu dla dzieci we 
wspó³pracy z Miejskim Oœrodkiem Kultury i Szko³¹ Pod-
stawow¹  nr  3.
4. Wakacje w bibliotece dla dzieci i m³odzie¿y pod has³em: 
„Z ksi¹¿k¹ poznajemy œwiat” oraz „Z ksi¹¿k¹ odkrywamy 
sztukê”.
5. Konkurs czytelniczy dla dzieci z klas 1-3 szkó³ pod-
stawowych „LATO Z KSI¥¯K¥” oraz Wyzwanie Czytel-
nicze na 2022 dla doros³ych.
6.  Konkursy  plastyczne  dla dzieci.
7. Spotkanie helloweenowe STRASZNY DOM CIOTKI 
KARMELII!  dla  dzieci  w  wieku  7 - 12 lat.
8. Pracownia Œwiêtego Miko³aja – cykl warsztatów 
kreatywnych  dla  dzieci  i  doros³ych
9. Wystawy pokonkursowe oraz wystawa Polskiej 
Fundacji dla Afryki przedstawiaj¹ca codzienne ¿ycie 
mieszkañców  kontynentu.
10. Cykl spotkañ „Przy kawie i herbacie” - comiesiêczne 
spotkania  dla  doros³ych.     
11. Kontynuacja spotkañ Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dla 
dwóch  grup  wiekowych  (13-14,  15-19  lat).     
12. Ogólnopolska akcja „Ma³a ksi¹¿ka – Wieki Cz³owiek” 
skierowana  do  dzieci  przedszkolnych.
13. ̄ onkile – akcja edukacyjna we wspó³pracy z Muzeum 
¯ydów  Polskich  Polin  w  Warszawie.
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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.



Kultura  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

28

– przede wszystkim z dziedziny literatury po-
pularnej (bestsellery, nowoœci, krymina³y, fan-
tastyka i SF, powieœci obyczajowe i romanse). 
Aby otrzymaæ kod do Legimi wystarczy zapisaæ 
siê  do  naszej  biblioteki.

Wychodz¹c naprzeciw spo³ecznoœci ukraiñs-
kiej w naszym mieœcie zakupiliœmy i wprowa-
dziliœmy do ksiêgozbioru bibliotecznego ksi¹¿ki 
dla  dzieci  i  m³odzie¿y  w  jêzyku  ukraiñskim.

£¹cznie w 2022 roku wp³ynê³y 2062 
woluminy.

Oprócz tego:
Zarejestrowaliœmy:
– 1808 u¿ytkowników, to o 602 wiêcej ni¿
w  roku  2021
– 1074 Czytelników 1074, to o 148 wiêcej ni¿
w  roku  2021

Odnotowaliœmy liczbê wypo¿yczeñ – 
29.689,  to  o  5.396  wiêcej  ni¿  2021  roku!!!

14. Spotkania autorskie dla dzieci i m³odzie¿y 
(Joanna Maria Chmielewska, Cezary Borowy) 
oraz spotkania z wybitnymi ilustratorami (Ma-
rianna  Sztyma)
15. Spotkania z cyklu Biblioteka Podró¿nika (To-
masz  Stasiak,  Maciej  Abramowicz)

£¹cznie zorganizowaliœmy 109 wydarzeñ,
w  których  uczestniczy³o  1871  osób.

KSI¥ZKI
Mo¿emy pochwaliæ siê naprawdê bardzo 

dobrym ksiêgozbiorem, który jest na bie¿¹co 
uzupe³niany. Gromadzony w bibliotece ksiê-
gozbiór ma charakter uniwersalny. W 2022 r. za-
kupiona zosta³a literatura piêkna dla doros³ych, 
literatura piêkna dla dzieci i m³odzie¿y oraz 
popularnonaukowa. Wszystkie zbiory, które 
wp³ywa³y do MBP podlega³y pe³nemu opra-
cowaniu. W tym roku równie¿ wprowadziliœmy 
us³ugê Legimi – dostêp do bazy tysiêcy ebooków 
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liotek wspólnie z wydawnictwem Story House 
Egmont. W ramach projektu biblioteka zor-
ganizowa³a zajêcia BOOM na komiksy! Baw siê
z nami emocjami! Za te zajêcia zostaliœmy nag-
rodzeni jako jedna z 13 nagrodzonych bibliotek, 
wy³onionych ze 100 uczestnicz¹cych w kon-
kursie.
– Dyrektor Danuta Bunij w wyniku ogólnopols-
kiego konkursu dosta³a siê do Grupy InicJaTyWy. 
Grupa to kilkanaœcie dyrektorek i dyrektorów 
bibliotek (inicjatorek i inicjatorów), którzy od lat 
dziel¹ siê swoim doœwiadczeniem i wra¿liwoœci¹ 
z innymi osobami zarz¹dzaj¹cymi instytucjami 
kultury. Ka¿da i ka¿dy z nich zainicjowa³ i pro-
wadzi lokaln¹ grupê dyrektorsk¹, która stanowi 
przestrzeñ do wymiany wiedzy oraz wspólnego 
rozwi¹zywania problemów, jakie napotykaj¹ 
osoby zarz¹dzaj¹ce instytucjami kultury. Dzia-
³ania Grupy InicJaTyWy wspiera Fundacja Roz-
woju  Spo³eczeñstwa  Informacyjnego.

MBP

PROJEKTY/PROGRAMY/AKCJE
– Otrzymaliœmy dotacjê w wysokoœci 9.692,00 z³ 
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, Priorytet 1 
Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek 
Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostêp do no-
woœci  wydawniczych.
– Przy Filii nr 1 powsta³ M³odzie¿owy Wo-
lontariat Biblioteczny.
– Zakoñczyliœmy udzia³ w projekcie Program 
Rozwoju Bibliotek. Nasza instytucja jako jedna
z 73 z ca³ej Polski dosta³a siê do projektu Pro-
gram Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bib-
liotek wspiera tysi¹ce bibliotek publicznych
w ca³ej Polsce w pe³nieniu roli lokalnych centrów 
aktywnoœci spo³ecznej. Program Rozwoju Bib-
liotek to przedsiêwziêcie Polsko-Amerykañskiej 
Fundacji Wolnoœci prowadzone przez Fundacjê 
Rozwoju  Spo³eczeñstwa  Informacyjnego.
– Biblioteka dosta³a siê do konkursu (jako jedna 
z 70 w Polsce) „Ksi¹¿ki do zadañ specjalnych”. 
W ramach konkursu przeprowadziliœmy zajêcia 
dla m³odzie¿y (12-15 lat). Za najciekawsze, naj-
bardziej oryginalne i atrakcyjne relacje ze spot-
kañ, zostaliœmy nagrodzeni (jako jedna z trzech 
bibliotek w Polsce) zestawem ksi¹¿ek z projektu 
„Ksi¹¿ki do zadañ specjalnych” Wydawnictwa 
Widnokr¹g. Konkurs wspó³organizowany by³ 
przez Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Infor-
macyjnego  i  Wydawnictwo  Widnokr¹g.
– Bierzemy udzia³ we wspólnym projekcie z LGD 
Duch Gór Aktywni+ kierowanym do seniorów. 
Zadanie wspó³finansowane ze œrodków Ministra 
Rodziny i Polityki Spo³ecznej w ramach 
Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
"Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022.
– Nasz biblioteka zakwalifikowa³a siê do akcji 
„#BOOM2! Na komiksy i gry”. To akcja, która 
by³a realizowana z przez Program Rozwoju Bib-



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

30

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:

SUDECKIE CENTRUM ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO

PUNKT NIEODP£ATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W KOWARACH

MIEJSKA RADA SENIORÓW

KLUB DIABETYKA

Punkt Zg³oszeniowo - Koordynacyjny:
Kowary, ul. Górnicza 22, „Przedwioœnie”
tel. 75 64 35 747, 
e-mail: kowary@sczp.eu
czynny: poniedzia³ek–pi¹tek. 8:00–18:00.

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. 

 
Kowary, ul. 1 Maja 1a
tel. 75 64 39 232 
(Przewodnicz¹ca Czes³awa Kordasiewicz).

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

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYCH I ICH RODZIN

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ŒWIETLICA W BUDYNKU ZESPO£U  
SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ

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

– Poniedzia³ek – dy¿ur pe³ni psycholog
w godz. 15.00 – 19.00
– Wtorek – dy¿ur pe³ni specjalista 
psychoterapii uzale¿nieñ 
w godz. 13.00 – 18.00
– Œroda – dy¿ur pe³ni psycholog 
w godz. 15.30 – 17.00
– Czwartek – dy¿ur pe³ni psycholog 
w godz. 10.00 – 12.00

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

Kowary, ul. Szkolna 1
tel. 75 62 99 235
Œwietlica dla dzieci z rodzin wymagaj¹cych 
wsparcia. Czynna od poniedzia³ku do 
pi¹tku w godz. 15.00-18.00.

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 
Karkonoskiego.
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Rozk³ad jazdy autobusów  
Powiatowa Komunikacja Karkonoska
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Wydarzenia  
Aktywnoœæ spo³eczna mieszkañców

za biegowa przerodzi³a siê w „Kowarsk¹ 
wiosenn¹ pi¹tkê”. 

Oprócz biegów przez wiele lat tworzy-
liœmy amatorskie turnieje siatkówki „Me-
moria³ 10 kwietnia”, Cross Rowerowy dla 
dzieci i m³odzie¿y, Miêdzyszkoln¹ Ligê Lek-
koatletyczn¹. Nasze najm³odsze pomys³y, 
które wcieliliœmy w ¿ycie to „Kowarska 
mila” i „Niepodleg³oœciowe zBiegowisko”
A  mamy  ich  jeszcze  wiele. 

Dziêkujemy wszystkim cz³onkom sto-
warzyszenia, wolontariuszom, którzy 
przez szereg lat wspomagaj¹ i wspó³orga-
nizuj¹  organizowane  imprezy.

W tym roku  serdecznie zapraszamy na 
IV edycjê „Kowarskiej wiosennej pi¹tki” 
która odbêdzie siê w maju. Bli¿sze szcze-
gó³y na naszym facebooku i naszej nowej 
stronie internetowej:
Kowary.wixsite.com/sms-kowary.

SMSK

STOWARZYSZENIE MI£OŒNIKÓW
SPORTU KOWARY

W roku 2023 nasze stowarzyszenie bê-
dzie obchodzi³o 15 lecie istnienia. Ju¿ od 
2008 roku staramy siê integrowaæ i akty-
wizowaæ dzieci, m³odzie¿ i spo³ecznoœæ 
lokaln¹ organizuj¹c imprezy sportowe. Roz-
poczêliœmy od 2007 roku organizuj¹c  biegi 
masowe w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Polska Biega” do 2017. Od 2018 ta impre-

Miejskim w Kowarach. Ca³y okres œwi¹tecz-
ny zakoñczyliœmy koncertem noworocz-
nym w koœciele parafialnym w Kowarach
15  stycznia  2023.

KOR

KOWARSKA ORKIESTRA ROZRYWKOWA

Grudzieñ i okres œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia to pracowity czas dla cz³onków or-
kiestry. 

Nasz¹ aktywnoœæ sceniczn¹ rozpoczê-
liœmy od wystêpu 6 grudnia 2022 przed 
koœcio³em parafialnym w Kowarach pod-
czas inauguracji rozœwietlenia choinki 
miejskiej. 18 stycznia wyst¹piliœmy na im-
prezie miejskiej „Najazd œwiêtych miko³a-
jów”, a tu¿ przed wigili¹ 23 grudnia wpro-
wadziliœmy spo³ecznoœæ lokaln¹ w nastrój 
œwi¹teczny wystêpuj¹c przed Urzêdem 
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Og³oszenie  
LGD Parnerstwo Ducha Gór



Og³oszenie  
LGD Parnerstwo Ducha Gór
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