
'umer identytlkacyjny zadania, tzw. 1U. 

1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 

. . ,,L6di pamiqta o Papieiu" - platforma multimedialna dla upamiqtnienia 
30-lecia wizyty Jana Pawla I1 w todzi 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnoici i nazwg osiedla, do krdrego naleiy dana dziaika 
mozna sprawdzit. nu mapce dostgpnej przez link nu stronie www.lodtpvbudze~obywalelskiL2017) 
Dzielnica: srbdrnie~cie Nr dzialki: S9-4215 Nr dzialki GUS: 106105~9.0009.4215 
Powierzchnia: 0,4362 ha Jednostka pomocnicza: Katedralna 
Dzielnica: sr6drnie~cie Nr dzialki: S9-23/16 Nr dzialki GUS: 106 105~9.0009.23116 
Powierzchnia: 1,9937 ha Jednostka pomocnicza: Katedralna 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

El PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisrponktej n-g osiedla) 

(w przypadku braku, nazwe osiedla uzupelnia Biuro ds. Parmpacji  
Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zdravia 

Utqdu Miasta t o h i )  

4. Kr6tk.i opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile iawek, ile i jakich 
drzew ma zostai. uwzglgdnione (do 60 wyradw) 

f f ' a - 2  ' Multimedialna platforma w postaci zewnqtrznej tablicy informacyjnej 

I, & 1 prezentujqca materialy tekstowe, fotograficzne oraz audiowizuabe zwiqzane z 

Papiezem Janem Pawlem 11, a szczeg6lnie z Jego wizytami w todzi. 

Prezentowane bylyby teksty homilii i encyklik, zdjqcia i materialy wideo, np. z 

wizyt Papieza w todzi. Odtwarzane (np. o pehych godzinach) bylyby mane i 

nieznane slowa Papieza, a o godzinie 21 :37, Jego ulubiona pieSri - ,,Barka9'. 

Funkcja wySwietlania wpis6w i obraz6w z portali spdecmoSciowych (np. 

Twitter) oznaczonych odpowiednim tagiem (#lodzpamietaopapiezu) umozliwi 

lodzianom dzielenie siq swoimi wspornnieniami i mySlami dotyczqcymi 

Wielkiego Polaka. Dziqki stalemu podlqczeniu do internetu bqdzie mozliwa 

k. 0- . 



rbwniez aktualizacja treici prezentowanych na tablicy, np. o prace dzieci i 

mlodzieiy zwiqzane z Janem Pawlem 11. 

Opisywana instalacja w czesto odwiedzanym punkcie miasta pozwolilaby 

osobom mlodszym, slabo znajqcym osobe i tw6rczoiC Jana Pawla I1 na bardziej 

doglqbne zaponanie siq z Jego Osobq i Dzielem oraz na dzielenie siq swoimi 

myilarni i spostrzezeniami na temat Wielkiego Polaka. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

SMadowe cqSci zadania 

Citylight (proponowane uiycie jednego z ekspozytorow 
0 zl 

posiadanych przez miasto) 
- ~ - ---- ------ 
---- ------- 

--- 

Ekran LCD ok. 60 cali oraz komputer jednop4ytkowy z modemem 
3G/LTE oraz gloinikami stereofonicznymi 

15 000 zl 

Oprogramowanie do prezentacji treici 3 000 24 

Usluga mobilnego dostqpu do internetu 300 zl 

Instalacja urqdzenia 1 000 z4 

hACZNIE: 19 300 zl 


