
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy 
poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" 
pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,pebiefBflie*/niepobieranie*". 

oznacza, że należy skreślić niewl� SCIWą,j, u1..rp-' ,vnE�SKI 
w Jaworzynie ląski 
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie -·1.J · 1 � HJ.?.7. :>
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1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej 

c!Q; którego adresowana Jest oferta
2. IRoclzaj zadania publicznego 1> IZ zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego 

li. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w: Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 
- -

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Oddział w Jaworzynie Śląskiej 

Organizacja Pożytku Publicznego 
�RS: 0000289386 
Jnr NIP 8943053994 nr REGON 022446428-00050 
dokładny adres: miejscowość Jaworzyna Śląska ul Towarowa 4 

igmina Jaworzyna Śląska powiat Świdnica 
ltel. 0746374330 faks. 0746374330 
le-mail: muzeum@muzeumtechniki.pl http://www.muzeumtechniki.pl 

- ,T 

Katarzyna Szczerbińska - Tercjak 
2. Dane osoby upoważlllonej do składania

wyjaśnień dotyczącicfi oferty (np. imię i nazwisko, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku 58-140 Jaworzynanumer telefonu, adres poczty elektronicznej)
Śląska ul. Towarowa 4 tel. 074637-43-30 
�-mail: katarzvna.szczerbinska@muzeatechniki.ol 

Ili. Zakres rzeczowv zadania publiczne� o 

1. Tytuł zadania publicznego ,Kolej Łączy Pokolenia"- cykl warsztatów dla dzieci 
młodzieży i osób starszych 
1Data ,0.07.2020 I Data 

11
5.10.2020 

2. Termin realizacji zaaanla P.Ul>licznego2l 

rozpoczęcia zakończenia 
" 

3. Svntetvcznv oois zadania"(wraz ze wskazari'iem"mleisca ieao realizacill

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Jaworzyna w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku 

""jednostce ulokowanej w Jaworzynie Śląskiej, przy ulicy Towarowej 4. 

Grupą docelową zadania są dzieci i młodzież szkolna oraz osoby w wieku emerytalnym z 

Gminy i Miasta Jaworzyna Śląska. Głównym celem zadania jest wspieranie współpracy 

międzypokoleniowej oraz przekazanie młodemu pokoleniu niezwykle cennej i już unikalnej 

!Wiedzy na temat funkcjonowania parowozów, wiedza ta obecnie wraz ze starszym 

pokoleniem maszynistów odchodzi w niepamięć. Zadanie ma na celu również utrwalenie 

!Wiedzy posiadanej przez starsze pokolenie emerytowanych pracowników kolei (maszyniści, 

mechanicy itp.) na temat funkcjonowania kolei. Jaworzyna Śląska jest miastem z 












