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Mikołów głosuje! 

NUMER PROJEKTU: 
/wypelnio Biuro BGA/ 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

IMIĘ I NAZWISKO 1) GRAŻYNA OSTAFIN 2) STEFAN HONISZ
WNIOSKODAWCY 

NR DOMU NR MIESZKANIA 

WIEK KONTAKT 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 1) �TAK 0 NIE
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub
zbliżonej lokalizacji. 2) l;i!TAK 0 NIE

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: l 00 maków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit maków zastrzega się 

możliwość skrócenia tytułu przez Urzqd Miasta na potrzeby informacfi i promocfil. 

Zakup filmowego projektora cyfrowego do kina w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

Po likwidacji jedynego kina „Adria" w powiecie mikołowskim budynek i zadania przejęła Miejska 
Biblioteka Publiczna w Mikołowie. Budynek po kinie został zaadaptowany na potrzeby biblioteki, kina 
i małej sceny kameralnej. Od trzynastu lat biblioteka prowadzi działalność kinową. W 2009 r. 
z własnych środków zakupiono nowy sprzęt kinowy (projektor na taśmę 35 mm, ekran, nagłośnienie). 
Darmowa oferta kinowa przyciągała do kina w bibliotece średnio 70 osób na każdy seans. W związku 
z postępującą cyfryzacją biblioteka straciła dostęp do kopii premierowych filmów, a w szczególności 
filmów polskich i filmów dla dzieci. Cyfryzacja kina pozwoli nadal kontynuować działalność kinową. 
Cele zadania: 
- utrzymanie tradycji kinowych w mieście,
- zwiększenie dostępu odbiorców do ambitnej sztuki filmowej, do filmów, które do tej pory nie trafiły
do regularnej dystrybucji kinowej (filmy niskobudżetowe, offowe).
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dla których cena biletu
i odległość są zasadniczym ograniczeniem w dostępie do tego rodzaju oferty kulturalnej.
- podjęcie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni,
- stworzenie okazji do spędzenia czasu wolnego całych rodzin, a szczególnie zagrożonych
wykluczeniem ze względów ekonomicznych.

LOKALIZACJA PROJEKTU 
Proszę wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres lub numer

działki. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć mapę sytuacyjną danego obszaru (możliwy muł 
ekranu z mapy internetowej). 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów 












