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Osiedle KATEDRALNA 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota  

po weryfikacji 

S0008KA 

Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. 
Przychodnia Śródmieście, ul. Próchnika 11. 
Z zabiegów w poradni rehabilitacyjnej korzysta rocznie ok. 4000 
pacjentów. Doposażenie poradni w dodatkowy sprzęt umożliwi 
kompleksową opiekę nad pacjentem, podniesie standard 
świadczonych usług, zwiększy komfort współpracy rehabilitanta  
z pacjentem. 

75 000,00 zł 

S0012KA 

Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni 
pediatrycznej. 
Przychodnia Śródmieście, ul. Piotrkowska 113. 
Stworzenie interaktywnego, multimedialnego kącika zabaw dla 
dzieci, wyposażonego w monitory dotykowe z grami dla dzieci, 
zabawki manualne oraz biblioteczkę z książkami zmywalnymi. 
Zakup nowych mebli do poczekalni. 

30 000,00 zł 

S0014KA 

Remont tarasów wraz z okalającymi murkami. 
PM nr 99, ul. Sienkiewicza 108. 
Remont tarasów wraz z okalającymi murkami zakłada: likwidację 
dziur i pęknięć tarasów, wyrównanie powierzchni tarasów  
i murków, położenie faktury antypoślizgowej, pomalowanie ścian 
murków przyległych. 

56 370,95 zł 

S0015KA 

Estetyczne tablice informacyjne dla przystanków komunikacji 
miejskiej - numery linii i nazwa przystanku. 
Przystanki komunikacji miejskiej w centrum Łodzi. 
Zadanie polega na opracowaniu wzoru tablicy informacyjnej 
przystankowej, zgodnej wizualnie z Systemem Informacji Miejskiej. 
Znak powinien informować o nazwie przystanku i liniach 
odjeżdżających z niego. Znak należy umieścić na skraju dachu 
przystanku (od strony krawędzi peronu) oraz na słupku razem ze 
znakiem D-15 lub D-17 (obok niego, lub nad/pod nim). Szczególny 
nacisk należy położyć na estetykę i czytelność - potrzebujemy 
rozwiązać problem tablic oklejonych numerami linii, nie go powielić. 
Następnie należy tablice zamontować na przystankach w centrum. 
Można rozważyć podświetlenie tablic. 

100 000,00 zł 

S0019KA 

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 16. 
Ul. Zachodnia 55a. 
Docieplenie i naprawa stropodachu, remont węzła CO, wymiana 
instalacji CO wraz z grzejnikami. 

250 000,00 zł 

S0022KA 

Wybory Miss Ulicy Piotrkowskiej 2017 - I edycja. 
Ul. Piotrkowska. 
W konkursie będą mogły uczestniczyć pełnoletnie panie, 
zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego. Przewidziane 
tytuły: Miss Ulicy Piotrkowskiej, I Vice Miss, II Vice Miss, Miss 
Publiczności i Miss Internautów. Dla laureatek konkursu zostaną 
ufundowane nagrody rzeczowe i/lub finansowe. Wybory Miss Ulicy 
Piotrkowskiej mają mieć charakter cykliczny. Wybrana Miss może 
zostać twarzą Ulicy Piotrkowskiej i uatrakcyjniać swą obecnością 
wiele wydarzeń. 

400 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota  

po weryfikacji 

S0023KA 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 
MBP Łódź-Śródmieście. 
Ul. Próchnika 7. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 
książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni się do stworzenia 
bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej. 

5 000,00 zł 

S0025KA 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży. 
MBP Łódź-Środmieście, Filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 
14. 
Dajmy dzieciom i młodzieży tak interesujące książki, które mogą być 
konkurencją dla komputerów. Nawyk czytania kształtuje się od 
najmłodszych lat, my wiemy jakie to jest ważne. Pomogą nam 
fundusze umożliwiające zakup nowych, wartościowych i ciekawych 
książek. Zróbmy to dla naszych dzieci. 

5 000,00 zł 

S0026KA 

Zakup książek dla czytelników Działu Informacyjno-
Bibliograficznego MBP Łódź-Śródmieście. 
Ul. Struga 14. 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny jest jedną z placówek 
bibliotecznych MBP Łódź-Śródmieście. Biblioteka gromadzi 
wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, dzięki czemu 
zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk czytelników. Wśród 
zakupywanych książek znalazłyby się zarówno podręczniki 
akademickie, książki dla maturzystów, poradniki, przewodniki, 
albumy, encyklopedie, słowniki, literatura faktu. Ponieważ tego typu 
publikacje są drogie, biblioteka potrzebuje więcej funduszy, aby 
poszerzać swoją ofertę. 

5 000,00 zł 

S0027KA 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Działu 
Gromadzenia MBP Łódź-Śródmieście. 
Ul. Struga 14. 
Pozyskane środki pozwolą na uatrakcyjnienie oraz wzbogacenie 
oferty czytelniczej biblioteki. Instytucje takie są ważnym centrum 
kulturalnym i powinny stale aktualizować swoje zbiory, dlatego też 
potrzebne jest każde wsparcie, aby mogły zaspokajać zróżnicowane 
potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne. Biblioteki  
są instytucjami dostępnymi dla wszystkich dlatego z efektów 
realizacji zadania będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany. 

6 000,00 zł 

S0029KA 

Poprawa malowania sierżantów rowerowych na  
ul. Sienkiewicza. 
Na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Narutowicza. 
Poprawa malowania sierżantów rowerowych na ul. Sienkiewicza. 
Wyznaczenie śluzy rowerowej wraz z krótkim pasem rowerowym na 
dojeździe na południowym wlocie skrzyżowania ul. Sienkiewicza  
z ul. Tuwima. 

11 000,00 zł 

S0030KA 

Chodniki, zielone trawniki to szczęśliwe ze Wschodniej ludziki!! 
Ul. Wschodnia na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Północnej. 
Wymiana chodników i instalacja koszy na śmieci we wskazanej 
lokalizacji oraz stworzenie "mini" trawników i drzewek - w miarę 
możliwości infrastruktury. 

370 000,00 zł 
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S0031KA 

Piłka dla każdego. 
Boisko wielofunkcyjne przy ZSG (ul. Sienkiewicza 88). 
Doposażenie boisk w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 
turnieju koszykówki, tym samym popularyzowanie koszykówki jako 
gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci  
i młodzieży. 

8 000,00 zł 

S0034KA 

Renowacja chodnika. 
Ul. Wigury. 
Renowacja chodnika wzdłuż ul. Wigury na odcinku od ul. Kilińskiego 
do ul. Sienkiewicza. 

1 000 000,00 zł 

S0035KA 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14. 
Ul. Wigury 8/10. 
Przedmiotem zadania jest przebudowa obecnych boisk w boisko 
wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie SP 14 
oraz częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły. 

1 027 000,00 zł 

S0040KA 

Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 70. 
Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22. 
Modernizacja obejmuje zakup: 24 zestawów komputerowych 
uczniowskich z oprogramowaniem, 1 komputer serwer  
z oprogramowaniem dla nauczyciela, 1 tablicę multimedialną  
z projektorem i montażem, 6 laptopów, 1 ruter, 2 rejestratory 
cyfrowe, 1 odtwarzacz, 25 zestawów słuchawkowych z mikrofonami, 
programy edukacyjne i program zabezpieczający sieć internetową, 
modernizację sieci elektrycznej i internetowej, remont sali  
z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli (meble kabinowe, szafy, 
biurko dla nauczyciela, 24 krzeseł, 1 krzesło obrotowe). 

192 600,00 zł 

S0044KA 

Doposażenie Domu Dziennego Pobytu w fotel masujący dla 
pensjonariuszy. 
Ul. Piotrkowska 203/205. 
Doposażenie DDP w fotel masujący będzie służyło seniorom 
uczęszczającym do placówki w liczbie 55 osób w celach zdrowotnych 
i relaksacyjnych. 

7 000,00 zł 

S0045KA 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Wigury. 
Na odcinku od. Ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 
Rekultywacja trawników, obecne to chwasty i perz. Jest to ok. 400m 
trawników o szerokości ok. 4m. Zabezpieczenie trawników od strony 
jezdni przed samochodami. Naprawa punktowa fragmentów 
chodnika. 

171 600,00 zł 

S0050KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii 
Bibliotecznej nr 9 dla Dorosłych MBP Łódź-Śródmieście. 
Ul. Brzeźna 10. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 
książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
czytelniczej biblioteki na ul. Brzeźnej. Zakup pozycji 
odpowiadających różnorodnym gustom i potrzebom przyciągnie 
nowych użytkowników. Obecnie brak interesującej oferty 
czytelniczej często zniechęca do odwiedzin w bibliotece. 
Wnioskowana kwota skutecznie przyczyni się popularyzacji  
i promocji zarówno czytelnictwa jak i samej biblioteki. 

10 000,00 zł 
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S0052KA 

Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowi 
łodzianie. 
Pasaż Abramowskiego (znajduje się między ul. Kilińskiego  
a ul. Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego i ul. Tylnej). 
Tężnia solankowa - budowa z drewna modrzewiowego i gałęzi 
tarniny wraz z systemem cyrkulacji solanki. Przygotowanie alejek 
wokół obiektu wraz z 6 ławkami dla inhalujących się. 

211 000,00 zł 

S0053KA 

Dodatkowe przejścia dla pieszych. 
Pl. Wolności. 
Umożliwienie swobodnego, legalnego i bezpiecznego poruszania się 
z płyty centralnej placu w kierunku północno-zachodnim i północno-
wschodnim. Wymalowanie pasów w miejscach istniejących przerw 
między kwietnikami. Pasy łączyłyby płytę centralną z chodnikami 
wokół placu. 

10 000,00 zł 

S0054KA 

Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych 
wśród uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej. 
SP nr 23, ul. Gdańska 16. 
Głównym zadaniem projektu jest doposażenie pracowni 
informatycznej - zakup 15 komputerów dla uczniów oraz jednego dla 
nauczyciela wraz z zaawansowanym oprogramowaniem. Konieczne 
jest również doposażenie pracowni w tablicę interaktywną 
wyposażoną w uatrakcyjniające proces lekcyjny dodatkowe 
programy edukacyjne oraz projektor. Edukacja interaktywna jest 
bardzo atrakcyjną, efektowną, a zarazem efektywną metodą 
nauczania. Konieczna jest także wymiana stolików komputerowych, 
krzeseł uczniowskich, szafek na tornistry oraz generalny remont 
podłogi. 

79 500,00 zł 

S0055KA 

Parklet dla Łodzi - Śródmieście Katedralna. 
Ul. Struga, na odcinku pomiędzy ul. Piotrkowską i al.. Kościuszki. 
Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni publicznej oraz 
zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (1 miejsce parkingowe) 
pozwalają na zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym atutem jest 
fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 
1 samochód, może zostać odzyskana i być użytkowana przez wielu 
przechodniów. Parklet składa się z: podestu, ławki, donic  
z roślinnością (drzewa i rośliny niskie). 

35 000,00 zł 

S0056KA 

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego. 
SP nr 2. 
Zadanie polega na budowie niepełnowymiarowego boiska 
wielofunkcyjnego dla dzieci z możliwością gry w piłkę nożną  
i koszykową. Boisko będzie miało nawierzchnię tartanową i będzie 
ogrodzona siatką. Równolegle planowane jest nowe ogrodzenie 
terenu szkoły i wymiana pieszych ciągów komunikacyjnych, 
ustawienie ławek miejskich oraz koszy na śmieci. 

474 000,00 zł 
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S0062KA 

Zbiór otwarty - społeczny dom kultury. 
Pusty lokal miejski z oferty lokali dla kreatywnych lub inny pusty 
lokal na parterze w Śródmieściu, np. ul. Piotrkowska 128. 
Powstanie społecznego domu kultury w jednym z nieużytkowanych 
lokali w centrum miasta. Miejsce to jako platforma wymiany 
doświadczeń, wspólnej nauki i rozrywki oraz dzięki bogatemu 
programowi skierowanemu do młodzieży, dorosłych, osób starszych 
i dzieci, ma łączyć pokolenia. Ideą przewodnią jest wolny dostęp  
do wiedzy i kultury. Przewidywane działania wykłady, projekcje, 
warsztaty, spektakle, spotkania, koncerty, wystawy. 

59 500,00 zł 

S0066KA 

Zabezpieczenie ścian, prześwitu bramowego oraz elewacji 
wszystkich budynków i filarów przezroczystą powłoką 
hydrofobową "anty-mocz". 
Ul. Sienkiewicza 71. 
Zabezpieczenie do wysokości 1,2 metra ścian, prześwitu bramowego 
oraz elewacji wszystkich budynków i filarów (łącznie ok. 200 m2) 
powłoką hydrofobową "anty-mocz" - preparatem hydrofobizującym 
- impregnatem, który ochroni przed działaniem wody, moczu  
i zanieczyszczeń, ale nie blokuje przy tym przepływu pary wodnej. 

11 000,00 zł 

S0076KA 

Instalacja sygnalizacji świetlnej. 
Skrzyżowanie ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną. 
Projekt zawiera budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną. Celem instalacji sygnalizacji jest 
bezpieczeństwo pieszych, przechodzących przez ruchliwą  
ul. Kilińskiego, przede wszystkim problem dotyczy uczniów 
wychodzących z pobliskiego PG nr 32 i ZSP nr 3. Sygnalizację 
świetlną należy zainstalować przed przejściem dla pieszych na  
ul. Kilińskiego (przy przystanku tramwajowym) oraz na ul. Targowej 
- analogicznie jak na skrzyżowaniu ul. Abramowskiego  
z ul. Sienkiewicza. 

850 000,00 zł 

S0077KA 

Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - poznaję - tworzę - 
odpoczywam. 
Ul. Jaracza 26. 
Stworzenie w gimnazjum strefy relaksu, sali interaktywnej  
i komputerowej oraz gabinetów specjalistycznych. Umożliwi  
to profesjonalne, kompleksowe i atrakcyjne oddziaływania edukacjo-
terapeutyczne. Działania skoncentrowane będą na: pozytywnej 
profilaktyce, umożliwieniu uczniom zdobycia wysokich kompetencji 
informatycznych, profesjonalnej pomocy i terapii skierowanej  
do uczniów i rodziców. Realizowane programy umożliwią 
uczestnictwo w różnorodnych formach: kreatywnego działania, 
nauki, pozytywnego spędzania czasu, odreagowywania szkolnych 
napięć, pomocy terapeutycznej. 

262 500,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota  

po weryfikacji 

S0078KA 

Galeria Czynna - lotna galeria sztuki w łódzkich pustostanach. 
Puste lokale z oferty lokali dla kreatywnych lub inne puste lokale  
w Śródmieściu-Katedralna. Lokalizacja zmienna; np. lokal przy  
ul. Sienkiewicza 61a, 104 m2, parter. 
Organizacja 4 krótkotrwałych wystaw sztuki i wydarzeń 
artystyczno-społecznych w przestrzeniach łódzkich pustostanów  
(ul. Piotrkowska i okolice). Projekt ma na celu wsparcie i prezentację 
łódzkich artystów i artystek wizualnych. Jest kontynuacją  
i rozwinięciem działalności lotnej "Galerii Czynnej" z lat 2013-2014. 

24 900,00 zł 

S0079KA 

Fascynująca Brazylia - piknik przybliżający kulturę Brazylii. 
Park im. Sienkiewicza. 
Piknik przybliży mieszkańcom Osiedla Katedralna fascynującą 
kulturę brazylijską. W Łodzi mamy sporą reprezentację jej fanów: 
będą z nami tancerki samby w tradycyjnych strojach, muzycy 
wykonujący batucadę, zawodnicy capoeiry i brazylijskiego ju-jitsu. 
Będzie również wystawa egzotycznych gadów. O ofertę 
gastronomiczną zadbają foodtrucki specjalizujące się w kuchni 
południowoamerykańskiej. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. 

11 000,00 zł 

S0080KA 

Darmowe zajęcia capoeiry dla dzieci zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Osiedla. 
Dotyczy mieszkańców całego Osiedla Katedralna. 
Roczny, (60 lekcji) darmowy kurs brazylijskiej sztuki walki – 
capoeiry dla 25 dzieci (7-12 lat) ze śródmiejskich kamienic, których 
rodzice nie mogą pozwolić sobie na kursy komercyjne. Dla dzieci 
będzie to wspaniała forma spędzenia wolnego czasu – mądrze, 
bezpiecznie, pod opieką specjalistów. To także metoda, by odwrócić 
dzieci od zainteresowania używkami. Wiadomo, że sport świetnie 
rozwija nie tylko ciało, ale także charakter. 

17 040,00 zł 

S0085KA 

Ławki na przystankach MPK - Katedralna. 
Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na obszarze osiedla 
Katedralna lub ich sąsiedztwo. 
Ustawienie ławek z oparciami, bez oparć lub spoczników  
na przystankach autobusowych i tramwajowych, na których nie ma 
wiat z ławkami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

S0090KA 

Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni. 
Ul. Abramowskiego. 
Zadanie ma na celu poprawę estetyki ul. Abramowskiego przez 
rekultywację zdegradowanych pasów zieleni na całej długości ulicy 
(priorytet dla numerów parzystych). W istniejących klepiskach  
w pasach zieleni należy wymienić glebę, dokonać nasadzeń krzewów 
ozdobnych oraz drzew o obwodzie (na wys. 130 cm) 12-16 cm, 
wypełnić korą oraz zabezpieczyć przed niszczeniem przez parkujące 
niezgodnie z przepisami pojazdy oraz biegające zwierzęta 
estetycznymi płotkami, stosowanymi obecnie przy remontach  
w centrum. 

150 000,00 zł 
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S0096KA 

Wielka poprawa bezpieczeństwa maluczkich poprzez 
zainstalowanie prędkościomierzy w ciągu ul. Rewolucji 1905 r. 
Za przejściem dla pieszych przy SP nr 70 a przed skrzyżowaniem  
z ul. Kilińskiego. 
Stacjonarny prędkościomierz pokazujący prędkość pojazdów, 
którego zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jak  
i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w rejonie jednego  
z głównych ciągów komunikacyjnych osiedla. Jest to kluczowy 
element zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie z racji bardzo 
dużej ilości szkół i przedszkoli zlokalizowanych w ciągu ul. Rewolucji 
1905 r. i dróg przyległych zaczynając od SP nr 70, PM nr 71. Oznacza 
to również poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Rewolucji 
1905 r. z ul. Wschodnią oraz ul. Kilińskiego. 

50 000,00 zł 

S0097KA 

Lustra drogowe. 
Ul. Sienkiewicza. 
Postawienie 8 luster drogowych naprzeciw bram wjazdowych  
do kamienic po nieparzystej stronie ul. Sienkiewicza na odcinku 
między ul. Tuwima a ul. Moniuszki. Parkujące pojazdy zasłaniają 
widoczność przez co wyjazdy z bram często następują wprost pod 
nadjeżdżające samochody. Lustra pozwoliłyby zminimalizować 
ryzyko wypadków drogowych. 

4 800,00 zł 

S0098KA 

Wyrównanie szans dzieci poprzez edukację multimedialną. 
PM nr 58, pl. Komuny Paryskiej 2. 
Zakupienie i montaż zestawu: 1 tablicy interaktywnej, 1 projektora 
krótkoogniskowego, 1 statywu z ramieniem do projektora, 1 laptopa 
z oprogramowaniem MS OFFICE STD 2013 EDU PL. 

15 000,00 zł 

S0099KA 

Perła modernizmu w enklawie zieleni - nowoczesne 
śródmiejskie przedszkole. 
PM nr 58, pl. Komuny Paryskiej 2. 
Modernizacja ogrodu przedszkolnego z nasadzeniami krzewów, 
roślin i trawy. Wymiana i renowacja ogrodzenia z zakupem  
i montażem domofonu (2 komplety) oraz zakupem i montażem 
kamer (2 szt.) do monitoringu. Zakup i montaż zestawu tablicy 
interaktywnej. 

80 000,00 zł 

S0100KA 

Zazieleńmy ul. Narutowicza. 
Ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 
Zadanie ma polegać na nasadzeniu drzew po północnej stronie  
ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 
Zakupione drzewa powinny mieć obwód 20 cm (mierzony na wys. 
100 cm). W ramach przedmiotowego projektu zostaną zakupione 
również kompletne systemy do nasadzeń drzew na terenach 
zurbanizowanych (systemy kierunkujące korzenie oraz 
napowietrzająco-nawadniające, podziemne kotwienie bryły 
korzeniowej wraz z ozdobną kratownicą i osłoną pnia). 

243 000,00 zł 

S0101KA 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 
Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla. 
Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 
Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 
aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 
Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr / placówka oświatowa, 
prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 
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S0104KA 

Kino Seniora - Łódzka Akademia Kultury 50+. 
Ul. Piotrkowska 203/205. 
Zajęcia w obrębie „Kina Seniora” odbywałyby się raz w tygodniu dla 
200 uczestników. Rozpoczną się w połowie lutego a zakończą  
w połowie grudnia. W czasie tych 36 zajęć odbędą się pokazy 
filmowe, według ściśle określonego programu opartego podstawy 
edukacji filmowej oraz związanych z problematyką społeczną. 
Zajęcia zostaną poprzedzone prelekcjami filmoznawców oraz 
specjalistów z różnych dziedzin. Celem edukacji filmowej powinno 
być zarówno przygotowanie do odbioru filmu jak i do aktywnego 
uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i kulturalnym Łodzi. 
Zajęcia byłby bezpłatne. Organizator powinien współpracować  
w tym zakresie z MOPS oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku. 

152 516,00 zł 

S0105KA 

1000 darmowych biletów na wydarzenia kulturalne (kina, 
teatry) dla seniorów ze Śródmieścia. 
Ośrodki kultury (teatry, kina) działające na terenie osiedla 
Katedralna. 
1000 biletów darmowych do ośrodków kultury (kina, teatry) 
działających na terenie Katedralnej. 

22 500,00 zł 

 


