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Wystawiani do wiatru
W Toniach nie chcą parku bez rzeki
Mieszkańcy Toń na swoich działkach chcą budować domy. Miasto zamierza tam stworzyć park
rzeczny. Powstał duŜy konflikt interesów. Radni zajmujący się planowaniem stanęli po stronie
protestujących.
- Proponuje się nam park rzeczny. Proszę pokazać - gdzie w Toniach płynie rzeka? - pyta Stefan Figiel,
przewodniczący komitetu protestacyjnego.
Mieszkańcy przekonują, Ŝe chcą mieć jakiś poŜytek ze swojej własności. Jedna z kobiet uzasadnia: Mam trzy córki. Podzieliłam teren na trzy działki, aby były na swoim i mogły się wybudować. Co im
przyjdzie z parku?
W głosy mieszkańców wsłuchiwali się wczoraj miejscy radni z Komisji Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska. Skierowali oni wniosek do prezydenta Krakowa o wstrzymanie procedowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tonie - Park Rzeczny" do czasu wprowadzenia
zmian w studium zagospodarowania przestrzennego. Podczas głosowania radni czuli na plecach oddech
około 150 mieszkańców Toń. Wniosek przeszedł jednogłośnie.
Zanim do tego doszło, wiceprezydent Krakowa Kazimierz Bujakowski poinformował, Ŝe na 319 uwag
zgłoszonych przez mieszkańców do planu, przyjęto tylko jedną, poniewaŜ pozostałe były niezgodne ze
studium. Wcześnie Franciszek Pulit, dr nauk biologicznych współpracujący z Biurem Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przekonywał uczestników posiedzenia do koncepcji parku
rzecznego w Toniach: - Na tym obszarze powinno się utrzymać tereny zielone bez zabudowy. Dzięki
temu będzie istniał korytarz, którym do Krakowa docierają wiatry wiejące z przewaŜających kierunków.
To daje waŜny zastrzyk tlenu dla miasta.
Stefan Figiel nie przyjmuje takiej argumentacji: - Co z tego, Ŝe nie zostaną zabudowane Tonie, skoro na
potęgę rozbudowują się sąsiednie gminy. Wystarczy spojrzeć na Zielonki albo plany zabudowy w
Wielkiej Wsi. Trudno teŜ mówić o docieraniu tlenu do miasta, patrząc na wysokie bloki przy ul.
Opolskiej czy na osiedlu Azory.
Według miasta plan "Tonie - Park Rzeczny" ma być planem ochronnym. Objęty nim teren stanowi
ukształtowaną w naturalny sposób dolinę potoku Sudół. Przy opracowywaniu planu załoŜono
zagospodarowanie tego obszaru na cele rekreacyjne, z zachowaniem jego walorów przyrodniczokrajobrazowych i ukształtowaniem go zgodnie z potrzebami mieszkańców. W obszarze "Osiedle
Łokietka" wskazano rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej.
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