Marcin Permus – radny z Okulickiego/ Os. Kalinowe
Krótkie sprawozdanie: Co udało się zrealizować w 2016r. w najbliższym sąsiedztwie?

Nowa wylewka asfaltowa na ul. Mikołajczyka, dwa pasy ruchu, odcinek od Ronda Hipokratesa do
Ronda Piastowskiego.
Nowa wylewka asfaltowa na ul. Gen. Okulickiego od Lidla do bloku nr 23 Os. Kalinowe.
Budowa schodów i podjazdu do ul. Okulickiego na wysokości bl. 49.
Montaż automatu do zakupu biletów na Rondzie Hipokratesa.
Aktywny udział w przywróceniu linii 501 i utworzeniu linii 511.
Remont chodników, łączników od bloków nr 19 do nr 23 Osiedle Kalinowe do ul. Okulickiego.
Kompleksowa termomodernizacja już drugiej szkoły na terenie dzielnicy Bieczyce, w tym
przypadku jest to Szkoła Podstawowa nr 86 na Os. Jagiellońskim 18.
Budowa boisk sportowych przy III Liceum Ogólnokształcącym, os. Wysokie 6 i Szkole
Podstawowej nr 92, Os. Kalinowe 18.
Darmowy internet na przystanku tramwajowym Rondo Hipokratesa.
Poprawa oznakowania na przejściu dla pieszych na ul. Dunikowskiego obok Przedszkola nr 117 Os.
Na Lotnisku obok naszej dzielnicy na terenie Plant Bieńczyckich.
Dopilnowanie aby wszelkie nasadzenia zamienne pojawiły się na terenie dzielnicy, parki, skwery
przy blokach i ciągi komunikacyjne. Zieleń to tlen i wypoczynek dla mieszkańców.
18 listopoda 2016r. wejście Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bieńczyce –
Szpital !
19 stycznia 2017r. wejście Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Marii
Dąbrowskiej – Bieńczycka.
Od 19 stycznia 2017r. całe Bieńczyce w końcu pokryte w końcu planami zagospodarowania
przestrzennego.
- Nadal aktywnie drąże temat zaprojektowania i realizacji Ogródka Jordanowskiego, on się
nadzwyczajnie należy mieszkańcom Okulickiego
 GL Development przebudowa drogi od HTS – na mój wniosek ujęto w projekcie
przebudowy oświetlenie wraz z oświetleniem dobudowanego chodnika
 donice przy Przedszkole nr 113 Os. Jagiellońskie 7
 naprawa tablicy informacyjnej przy „Gastronomiku” na os Złotej Jesieni
 projekt i aranżacja zieleni przez Zarząd Zieleni Miejskiej na Rondzie Hipokratesa
Dwa SPOTKANIA, z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Okulickiego odnośnie
przejęcia dróg na osiedlu od dewelopera.

Od roku prowadzę zdecydowane działania w przywróceniu czystość wody w rzece Dłubni, potoku
Młynówka i wodzie Zalewu Nowohuckiego. Wykazałem bierność i kompletną ignorancję
gospodarzowi Dłubni: Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych *jednostka podległa pod Sejmik
Wojewódtzwa Małopolskiego), który nie robi nic w temacie czystości wody i koryta rzeki.
Prowadzę wstępny projekt reanimacji Zalewu Nowohuckiego, naprawiono huśtawkę kubełkową,
zakupiono podwójną huśtawkę, naprawiono zjazd linowy, wyremontowano alejki w trzech
miejscach. Projekt Rewitalizacji Zalewu NH ruszył w 2017, za rok napiszę co się udało dalej
zrobić...
Powiem, szczerze nic wokół nas się nie zmienia się bez składania wniosków i aktywnego
uczestnictwa w spotkaniach z jednostakimi odpowiedzialnymi za daną tematkę.
Podpowiedziałem jak rozwiązać spór w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
utrudniający powstania siłowni Nad Zalewem Nowohuckim. Efekt siłownia doczekała się
szczęśliwej realizacji. W 2017 pojawią kolejne, ale póki co cisza bo to 2016r,
Usunięcie porzuconych pojemników do segregacji tekstyliów przy Łopackiego, które przyczyniały
się do zaśmiecania terenu a nie do segregacji.
…. i wiele innych spraw dla Bieńczyc zawsze z myślą o mieszkańcach...
segregatory w Radzie Dzielnicy pękają w szwach, tysiące maili wysłanych w przeróżnych
sprawach, staram się zawsze wyprzedzić problem aby mieszkańcy nie musieli sami telefonować,
przychodzić do dzielnicy z interwencjami...
Niebawem w Radzie Dzielnicy spotkanie z przedstawicielami nieruchomości i administratorami w
sprawie zagospodarowania działki przy bloku nr 49 gdzie Activ Investment zadeklarował
urządzenie terenu rekreacyjnego.

