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Nowiposłowieniebędąmusie-
li rozpoczynać swojej kadencji
odwalkiopieniądzenawielkie
inwestycjewMałopolsce.Zaw-
sze przy tworzeniu budżetu
państwa albo pomijano jakiś
projekt z naszego regionu, al-
bo onimzapominano.Tymra-
zemfunduszezarezerwowano
nawszystkiezadania,którego-
towe są do realizacji.
Największąmałopolską po-

zycją w planie wydatków pań-
stwa jestnowasiedzibaSzpita-
laUniwersyteckiegoCollegium
Medicum UJ. Na budowę tego
obiektu w Krakowie Prokoci-
miu będzie w przyszłym roku
136,3 mln zł. A w kolejnych la-
tach nakłady na ten cel będą
jeszczewyższe.
Rok2016jestostatnim,wktó-

rymbudżet finansuje rozbudo-
węszpitaladziecięcegowProko-
cimiu. Na dokończenie rozpo-
czętychdwalatatemupracprze-
znaczonoprawie 28,2mln zł.
Kończy się także coroczne

finansowanie budowy IIIKam-

pusu600-leciaOdnowieniaUni-
wersytetu Jagiellońskiego. Na
obiektyuczelniwPychowicach
zarezerwowanonaprzyszłyrok
59,5mln zł, a w roku 2017 – już
tylko 9,9mln zł.
W budżecie Kancelarii Pre-

zydenta RP jak co roku znala-
zły się pieniądze na ratowanie
krakowskichzabytków.Społecz-

nyKomitetOdnowyZabytków
Krakowa będzie mógł rozdzie-
lić30mlnzł.Podobnymikwota-
mi SKOZK dysponował w po-
przednich latach.
Natakiesamepieniądze jak

poprzedniomogą liczyćKopal-
nieSoliWieliczkaiBochnia.Dla
pierwszejzapisanowprojekcie
budżetu państwa 75mln zł, dla

drugiej 16 mln zł. W obu przy-
padkach pieniądze zostaną
przeznaczone na zabezpiecze-
nie starychwyrobisk.
W projekcie budżetu pań-

stwa są ogromne pieniądze
na inwestycjedrogoweikolejo-
we.Wprawdzie nie zostały po-
kazanekonkretne zadania, ale
wiadomo,żewprzyszłymroku

z tej puli będą finansowe drogi
i linie kolejowewMałopolsce.
Będąpieniądzenadokończe-

niewschodniejobwodnicyKra-
kowa,czylidrugiodcinekdrogi
ekspresowej S7. Powinny też
wreszcieruszyćpraceprzybu-
dowie trzechodcinkówS7mię-
dzyLubniemaRabką,choćnaj-
więksześrodki finansowenate
odcinki pojawią się pewnie do-
piero po 2016 roku.
Wśród inwestycji kolejo-

wychnajważniejszabędziebu-
dowałącznicyKrakówZabłocie
– Kraków Krzemionki, dzięki
której pociągi ominą dworzec
wPłaszowie,atymsamymczas
podróży do Skawiny, a potem
doZakopanego skróci się okil-
kanaście minut. Kończone bę-
dą roboty na trasie kolejowej
wkierunkuRzeszowaorazKa-
towic i powstaną projekty dla
dobudowy drugiej pary torów
w centrum Krakowa, które
umożliwiąrozwójSzybkiejKo-
leiAglomeracyjnej.
W budżecie państwa znala-

złysię teżśrodki (7,6mlnzł)na
kontynuację programu ochro-
nyOświęcimia.ą

Budżet hojny dlaMałopolski

Razem zdemaskujmy chłoniaka

Dzisiajodgodz.11do14poKra-
kowie będzie krążył zabytko-
wy tramwaj, w którymmiesz-
kańcyMałopolski,atakżeprzy-
jezdni otrzymają materiały
edukacyjne na temat chorób

limfatycznych oraz zaprosze-
nie na bezpłatną konsultację
hematologiczną.
Wtramwajuinformacją ipo-

radami będzie służył hemato-
log.Pasażerowieporozmawia-
ją też z tymi, którzy walkę
z chłoniakiem wygrali. Każdy
„zwycięzca” będzie miał oka-
zję zamanifestowania swojego
tryumfu nad chorobą poprzez
odciśnięcie dłoni napamiątko-
wej tablicy.
Tramwajkilkakrotniewyje-

dziezul.Wawrzyńca iskończy

trasęnaSalwatorze.Możnasię
do niego dosiadać i wysiadać
wdowolnymmomencie,nakaż-
dymzprzystanków trasy.
W niedzielę, od godz. 9

do 13 w Klinice Hematologii
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie przy ul. Koperni-
ka 17 lekarze będą udzielać
bezpłatnych porad.
Mogąznichskorzystać tak-

że ci, którzy dzień wcześ-
niej nie dostali zaproszenia.
(DSF)

ą

Zdrowie
Dzisiaj i jutro Stowarzyszenie
Przebiśnieg będzie przekony-
wać, że z chłoniakiemmożna
wygrać. Musi być jednak szyb-
kowykryty i prawidłowo le-
czony.

Finanse.Wplanie przyszłorocznych wydatków państwa są najważniejsze inwestycje w naszym regionie

Hiperafera:
błąd da się
naprawić?

Krakowscy posłowie PO Józef
Lassota i Ireneusz Raś tłuma-
czyliwczoraj,wjakisposóbpar-
lamentmożewyjśćz twarząze
skandaluznagłymzniknięciem
przepisówhamującychekspan-
sję wielkich sklepów. Przepisy
te figurują od 12 lat w ustawie
oplanowaniuizagospodarowa-
niuprzestrzennym(,,upzp”),ale
–jakujawniliśmy–podczasprac
nadustawą o rewitalizacji ktoś
je wykreślił. Rząd twierdzi, to
wynik ,,technicznegobłędu”.
JanuszKowalski, szefMało-

polskiej IzbyRzemiosłaiPrzed-
siębiorczościwKrakowie,pow-
tórzył, że gdyby ustawa z ,,błę-
dem”weszław życie, tysiącom
polskichfirmrodzinnychgrozi-
łaby zagłada.
IreneuszRaśwyjaśnił,żepo-

słowie PO przyjęli w trybie pil-
nymprojektustawynaprawczej,
przywracającejbarierydlamar-
ketów. – Będzie głosowana ra-
zem z ustawą o rewitalizacji
wnajbliższy piątek –dodał.
–Tojestpróbazaklajstrowa-

niadziury.Ustawanaprawcza
nie zapobiegnie wypieraniu
drobnego handlu przez sklepy
wielkopowierzchniowe–stwier-
dziłwimieniuZjednoczonejPra-
wicy Jarosław Gowin, prezes
PolskiRazem.
Zaapelował do PO i PSL

owstrzymaniepracnadustawą
rewitalizacyjną.–Jeślizostanie
onaprzezkoalicjęprzegłosowa-
na, zwrócimy się z apelem
do prezydenta Andrzeja Dudy
o jej zawetowanie –dodał.
ZbigniewBartuśą

Kontrowersje
Najpierwprzyjmiemyustawę
z fatalnymbłędem,którywy-
wołał ogólnopolski skandal,
a zarazpotemustawę, która
naprawia tenbłąd– taki plan
nanajbliższeposiedzenieSej-
mumająposłowiePO.Prawica
chceutopićobieustawy.

NowasiedzibaSzpitalaUniwersyteckiegowKrakowie tonajwiększamałopolskapozycjawbudżecie2016

Zarzuty dla kelnerów

ToKrzysztof R., współpracow-
nik Marka F. oraz dwaj kelne-
rzy–ŁukaszN.iKonradL.–któ-
rzywykonywalipodsłuchy,rów-
nież zlecone przez F.
–Stan faktycznyniepozwo-

liłnaprzedstawieniezarzutów

nikomuinnemu–mówiłaprok.
RenataMazur,pytanao innych
podejrzanych. – Przyjęliśmy
wiele hipotez, alew tokupostę-
powania prokurator ustalił, że
głównym motywem działania
podejrzanychbyłprzedewszyst-
kimaspektbiznesowo-finanso-
wy.Zgromadzonymateriałnie
dałprzesłanek,bypostawićza-
rzutdziałaniazorganizowanej
grupy przestępczej. Nie istnie-
je teżżadenwątekzagraniczny
– tłumaczyła Renata Mazur.
(AIP)ą

Prokuratura
Poponadrocznymśledztwie
ws. aferypodsłuchowejproku-
raturaprzygotowałaaktoskar-
żenia. ZarzutyusłysząMarekF.
i trzy inneosoby.

136,3
Tylemilionów złotych otrzyma
Małopolska z budżetu centralnego
na budowę Szpitala Uniwersyteckiego
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Już w poniedziałek, 21 września  tylko z „Dziennikiem”
wyjątkowy prezent od Grupy Energa

Kalendarz ucznia
a w nim kalendarium roku szkolnego 2015/2016 

z ważnymi dla uczniów datami oraz miejscem 
na plan lekcji i notatki

Kalendarz 
w cenie gazety!Partnerem wydania kalendarza jest


