Marcin Permus – radny z Okulickiego/ Os. Kalinowe
Krótkie sprawozdanie: Co udało się zrealizować w 2015r. w najbliższym sąsiedztwie?

Wylewka asfaltowa na ul. Łopackiego od pasów przejścia dla pieszych - relacja od Szpitala
Rydygiera do Ronda Hipokratesa.
Nakładka na ul. Obrońców Krzyża dojazd do R. Hipokratesa, oba kierunki.
Budowa oświetlenia chodnika od Ronda Hipokratesa do Przychodni na Złotej Jesieni, łącznie z
wymianą lampy na przejściu dla pieszych
Dobudowanie chodnika wzdłuż Okulickiego od przystanku autobusowego Mistrzejowice Nowe do
bl. Okulickiego nr 49. Obecnie powstaje projekt połączenia tego odcinka schodami i podjazdem dla
wózków dziecięcych.
Remont wjazdu przy przychodni Os. Złotej Jesieni 3, to tu przebiega główny ciąg pieszy od bloków
przy Okulickiego, dalej Przychodni do Ronda Hipokratesa. Ciąg pieszy nareszcie drożny i nie
zastawiany samochodami.
Remont fragmentów chodnika na Rondzie Hipokratesa i dojścia do Przychodni w kierunku bloków
przy Okulickiego pod kątem osób niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie przejścia dla pieszych
począwszy od całego Ronda Hipokratesa i ul. Łopackiego znajdujące się na terenie gminnym mają
obniżenia i wyposażone są w tzw. pasy medialne.
Odwodnienie pętli tramwajowej Bieńczyce, pamiętacie jak długo zalegała tam woda blokując
przejście przez tory idąc od Ronda Hipokratesa, tramwajowym może to nie przeszkadzało, ale dla
pieszych stanowiło nie lada wyzwanie - namówiła mnie do interwencji mieszkanka jednego z
bloków przy Okulickiego.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 82 Os. Kalinowe 17.
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7 i Szkole Podstawowej
nr 86, Os. Jagiellońskie 18.
Remont chodnika wzdłuż Okulickiego w kierunku Kalinex-u, budowa łączników pieszych od bl. 23
Kalinowe w kierunku parkingu przy Kalinexie.
Budowa wiaty tramwajowej na Rondzie Hipokratesa, kierunek Mistrzejowice/Piastów. Nigdy nie
było wiaty w tym miejscu. Teraz złożyłem wniosek o wiatę autobusową dla autobusu 125 na
Hipokratesie od strony Os. Wysokiego.
Interwencja do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie budowy parkingu przed Przychodnią na
Złotej Jesieni 3. Na razie skończyło się na obietnicach, cały czas traktują Nową Hutę jako peryferia,
tak widzą naszą dzielnice ze szczytów władzy.
Wysłałem protest i ściąłem się z Wydziałem Architektury i Urbanistyki UMK o wysokość obecnie
budowanego na tyłach HTS aż 8 piętrowego ( 9 kondygnacji ) przez dewelopera budynku.
Przypomnę, że zgodę wydał Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Nie
zgadzam się z polityką PM Majchrowskiego, p. Koterby. To oni odpowiadają za chaos zabudowy
przy Okulickiego i ostatnio za tak wysoki budynek za Szkołą HTS. Smog to wina nieprzemyślanej

zabudowy zaburzające naturalne korytarze przewietrzania miasta.
To tylko wybrane działania z Okulickiego – rejon Szpitala Rydygiera/ Os. Kalinowego 21-23,
działań na rzecz całej dzielnicy były setki i to wszelkie możliwe tematy począwszy od
termomodernizacji SP 82 na os. Kalinowym, tutaj działałem wespół z radnym miejskim Włodkiem
Pietrusem, poprzez remonty ławek, montaż nowych, pielęgnacje zieleni, oj sprawa pięlęgnacji była
od lat zaniedbana w dzielnicy ( w mieście też). Wychodziłem projekt i realizację zieleni przy Placu
Zabaw na Os. Wysokim/ Na Lotnisku (Planty Bieńczyce) wsparty prócz pieniędzy z Dzielnicy
nasadzeniem – projektem z Budżetu Obywatelskiego. Efekt zobaczymy na wiosnę/lato już br. Nie
ma lampy parkowej i ulicznej na terenie dzielnicy gdzie by nie działała a miejsca gdzie ewentualnie
nie świecą są zgłoszone do konkretnych jednostek albo właścicieli oświetlenia jak np. Szpital
Rydygiera. Wszystko jest ważne skończywszy na placówkach oświatowych, nieodzowny brak
pieniędzy na każdym kroku. Dzielnice niestety dysponują niewielką kwotą do wydatkowania w
porównaniu z budżetem miasta Krakowa.
Interweniowałem odnośnie urządzenia przez Activ Investment terenu zielonego przy bl. 49.
Walka z wiatrami z ZIKiTu aby ustawili lepiej światła na przejeździe przy DH Wanda. Spraw
naprawdę jest wiele, wszystkie interesujące, ale nie chce już zanudzać.
Wiele uchwał Rady Dzielnicy m.in. ta dotycząca tramwajów niskopodłogowych na linii 52,
częściowo zrealizowana (efekt weekendy i część kursów w dni powszednie realizowana obecnie
przez tramwaje niskopodłogowe).
Wielkie podziękowania dla p. Ani bardzo dużo zrobiła aby zablokować zgodnie z prawem wiele
chaotycznych i nieludzkich inwestycji przy Okulickiego. Robi kawał dobrej roboty, także pochwała
dla p. Krysi za powołanie Stowarzyszenia Okulickiego.
Na koniec Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego m.in. NASZ bardzo ważny Plan
Bieńczyce - Szpital do 7 stycznia 2016 roku proszę o wysyłaniu uwag do planu szczególnie o
wsparcie dwóch spraw. Od Państwa głosu zależy czy powstaną.
1. PLAC ZABAW i terenu rekreacyjnego przy Łopackiego
2. PARKING przed Przychodnią Os. Złotej Jesieni 3
ad.
1.Działka 24/13 obręb 8, jedn. ewidencyjna Nowa Huta przeznaczyć na tereny zielone albo tereny sportu
i rekreacji. Dlaczego tak ponieważ na tym terenie powstaje projekt placu zabaw i terenu rekreacyjnego a
ZIKiT utrudnia nam to działanie jako dzielnicy.

ad 2. Druga ważna sprawa to parking przed Przychodnia na Złotej Jesieni 3 działka 5/46. Paradoks skoro
miasto nie może zmusić deweloperów do zieleni to robimy ja kosztem parkingu przeznaczonego dla
mieszkańców. Ważne aby wykonać na większości działki oświetlony parking.
http://www.activokulickiego.fora.pl/jeden-za-wszystkich-wszyscy-za-jednego,17/spotkanie-pzagospodarowania-przestrzennego-bienczyceszpital,2646-30.html

Bez Państwa oddolnych opinii nic się nie uda zrobić...
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2016 r. własnoręcznie podpisane z
podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjnopodawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31047 Kraków,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

