GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO
Data utworzenia: 2022-03-10 00:11:15

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , numer lokalu: xxxxx
Dzielnica zamieszkania: KOPERNIKA
Kod pocztowy, miejscowość: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adres e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
sp9fzu@wp.pl

2. Typ projektu
PROJEKT: OGÓLNOMIEJSKI

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
Numer działki: Obręb: Szobiszowice; Numer działki: 1527; Identyfikator: 246601_1.0049.1527
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej

5. Opis projektu
Aby władze Miasta Gliwice przewidziały pomieszczenie wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi oraz antenami do
użytkowania przez krótkofalowców z całego świata oraz m.in. krótkofalowców zrzeszonych w Klubie Sportów Łączności LOK
SP9KAG https://sp9kag.pzk.pl/ https://www.qrz.com/db/SP9KAG Studenckiego Klubu Krótkofalowców przy Politechnice Śląskiej
SP9PDF https://sp9pdf.polsl.pl/ i Oddziale Terenowym OT50 w Gliwicach Polskiego Związku Krótkofalowców https://pzk.ovh w
nieużywanym budynku przy Radiostacji Gliwice ul. Tarnogórska 131, który jest przewidziany do planowej modernizacji
istniejącego kompleksu zabudowań i nadanie im nowych funkcji użytkowych. Sugerujemy, aby przewidzieć w fazie
projektowania budynków i ich modernizacji samodzielny lokal z aneksem kuchennym i sanitarnym dla amatorskiej radiostacji
krótkofalowej gdzie byłyby zainstalowane urządzenia nadawczo-odbiorcze, i inne pomocnicze urządzenia np. komputery,
przełączniki antenowe, instalacja antenowa itp. oraz anteny nad dachem budynku. Pomieszczenie radiostacji proponowałbym
o powierzchni ok 12 m² (bez aneksów) w trzecim budynku projektowanego aparthotelu dla turystów na ostatniej kondygnacji
lub odpowiednio przystosowanym poddaszu. Chcę, aby powstało małe studio Radiowo Telewizyjne z reżyserką, aby można
było nadawać audycje w internecie i na falach amatorskich. Proponuję utworzenie wystawy sprzętu
radiotelekomunikacyjnego- nadajników ( odbiorników radiokomunikacyjnych i radiowych) oraz wystawę historii
krótkofalarstwa na ziemi gliwickiej. Proponuję utworzenie warsztaty elektroniczny i radiokomunikacji, gdzie by były
prowadzone warsztaty elektroniczne i radiokomunikacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysł i realizacja projektu
radiostacji krótkofalowej, która zostałaby udostępniona dla przyjezdnych krótkofalowców z całego świata spowoduje
niespotykaną promocję Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice na całym świecie. Będzie to miało także pozytywny aspekt
ekonomiczny. Będzie liczniejsza ilość zwiedzających Muzeum Gliwice, Radiostację Gliwice i nasze miasto. Goście krótkofalowcy
z całego świata, którzy dowiedzą się o możliwości pracy z amatorskiej stacji krótkofalowej w obiekcie tak słynnym skorzystają
z infrastruktury aparthotelu. Moim zdaniem byłaby to fajne połączenie historii z współczesnością oraz wspaniała promocja
Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Realizacja wraz z "Projektem modernizacji zabytkowego zespołu urbanistycznego Radiostacja Gliwice"
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7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Pomysł i realizacja projektu radiostacji krótkofalowej, która zostałaby udostępniona dla przyjezdnych krótkofalowców z całego
świata spowoduje niespotykaną promocję Miasta Gliwice i Muzeum Gliwice na całym świecie. Będzie to miało także pozytywny
aspekt ekonomiczny. Będzie liczniejsza ilość zwiedzających Muzeum Gliwice, Radiostację Gliwice i nasze miasto. Goście
krótkofalowcy z całego świata, którzy dowiedzą się o możliwości pracy z amatorskiej stacji krótkofalowej w obiekcie tak
słynnym skorzystają z infrastruktury aparthotelu. Wartości edukacyjne propagujące politechnizację dzieci , młodzieży i
dorosłych. W przyszłości proponuję utworzenie wystaw zabytkowego sprzętu radiokomunikacyjnego, nadajników i
odbiorników. A także wystawę poświęconą historii krótkofalarstwa w Gliwicach.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Gliwice ul. Tarnogórska 131 Obręb: Szobiszowice; Numer działki: 1527; Identyfikator: 246601_1.0049.1527

9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

10. Lista poparcia dla projektów ogolnomiejskich
Uwaga: Lista poparcia dołączona do wniosku w osobnym pliku

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

