
ZARZĄDZENIE NR 62/2013
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu dla dzieci 
z okazji 170 rocznicy uruchomienia kolei wrocławsko-świebodzkiej

Na  podstawie  art.  7 ust.  1 pkt  8 i  9 oraz  art.  30  ust.  1 pkt  2 ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ogłasza się Gminny konkurs dla dzieci z okazji 170 rocznicy uruchomienia kolei wrocławsko-
świebodzkiej.

§ 2.  Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Funduszy Zewnętrznych
i Promocji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2013 

Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia  30 kwietnia 2013 r. 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA DZIECI Z OKAZJI 170 ROCZNICY
URUCHOMIENIA KOLEI WROCŁAWSKO-ŚWIEBODZKIEJ otwartej 29 X 1843 roku 

 1. Cele konkursu 
- podstawowym celem konkursu jest propagowanie zainteresowania historią lokalną wśród uczniów;   
- zainteresowanie dzieci i młodzieży techniką; 
- zachęcenie do rozmów z pokoleniem seniorów o przeszłości gminy; 
- motywowanie do samodzielnego poszukiwania informacji historycznych. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (wraz z oddziałami 0) oraz gimnazjum miasta 
i gminy Żarów. W konkursie ustanowione będą następujące grupy wiekowe: 
- kategoria I - klasy 0 i 1 szkół podstawowych; 
- kategoria II - klasy 2 i 3 szkół podstawowych; 
- kategoria III - klasy 4-6 szkół podstawowych; 
- kategoria IV - uczniowie gimnazjum. 

3. W kategorii I i II (dzieci młodsze) zadaniem uczestników jest wykonanie – na podstawie rozmów z seniorami 
(babciami, dziadkami) –płaskich prac plastycznych, obrazujących podróżowanie koleją z Żarowa (lub 
Imbramowic) w dawnych latach. 

4. W kategorii III i IV (dzieci starsze) zadaniem uczestników jest spisanie – również na podstawie rozmów 
z seniorami – wspomnień o funkcjonowaniu kolei w naszej gminie w przeszłości. 

5. Tematyka prac powinna skupiać się na funkcjonowaniu stacji, podróży pasażerów lub przewozie ładunków. 

6. Zebrane prace z poszczególnych szkół należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żarowie (pokój nr 8).

7. Termin składania prac upływa 14 czerwca 2013 r. (w piątek). 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 września 2013 r. (niedziela), podczas otwarcia wystawy 
poświęconej 170-leciu linii kolejowej Wrocław - Świebodzice, która prezentowana będzie w Żarowskiej Izbie 
Historycznej (przy GCKiS w Żarowie). W ramach wystawy odbędzie się również prezentacja nagrodzonych prac 
plastycznych. Nagrodzone prace pisemne zostaną zaprezentowane na stronie www.izba.centrum.zarow.pl. 

9. W konkursie przewiduje się trzy nagradzane miejsca w każdej z kategorii wiekowych oraz ewentualne 
wyróżnienia. Oprócz nagród rzeczowych, dla laureatów konkursu, w listopadzie zostanie zorganizowana 
specjalna wycieczka na wyremontowany dworzec Główny we Wrocławiu,połączona ze zwiedzaniem 
pomieszczeń normalnie niedostępnych dla podróżnych. 

10. Wybrane spośród nagrodzonych prac zostaną również wykorzystane w specjalnym opracowaniu, 
poświęconym historii kolei na Dolnym Śląsku, przewidywanym przez Zakład Logistyki i Systemów 
Transportowych Politechniki Wrocławskiej do publikacji w 2014 roku. 

11. Organizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Żarowie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz 
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej. Partnerami i sponsorami akcji są: 
Polskie Koleje Państwowe, Wydawnictwo Księży Młyn, Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych oraz 
Koleje Dolnośląskie.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 z późn.  zm.)  „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy".
Niniejsze zadania obejmują w szczególności edukację publiczną, kulturę oraz ochronę zabytków i opieki
nad zabytkami. Przypadająca w tym roku 170 rocznica uruchomienia kolei wrocławsko-świebodzkiej,
której historia również toczyła się na terenie gminy Żarów stanowi zachętę do aktywnego włączenia się
dzieci  w obchody  tejże  uroczystości.  29  października  1843  r.  jest  uznawany  za  oficjalny  dzień
rozpoczęcia kursowania pociągów na trasie kolei wrocławsko-świebodzkiej. Latem jeździły trzy pociągi,
zimą dwa, kursowały z dworca Wrocław Świebodzki na stację w Świebodzicach i odwrotnie po jednym
torze, mijały się natomiast w Imbramowicach. 

Wobec powyższego uzasadnionym wydaje się podjęcie niniejszego zarządzenia.
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