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Będzie kosztowała ponad miliard zł. 925 łóżek, 24 sale operacyjne, 28 poradni. Nowa 
siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, bo o niej mowa, będzie największą tego typu 
inwestycją w kraju. Budowa, która ma zakończyć się dokładnie za 4 lata, oficjalnie 
rozpoczęła się dzisiaj. Na uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowy 
szpital obecni byli m.in. premier Ewa Kopacz, minister Władysław Kosiniak-Kamysz  
i kardynał Stanisław Dziwisz. 
 
 
Autor: Katarzyna Kojzar/Gazeta Krakowska 
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