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Dziś przez Kraków przejdzie kolorowy korowód juwenaliowy. Jak co roku, na zakończenie przemarszu prezy-
dent miasta Jacek Majchrowski symbolicznie przekaże studentom władzę. Uroczystość wręczenia kluczy
do bram Krakowa rozpocznie się punktualnie w południe na Rynku Głównym. Klucze odbierze Magdalena
Kędra, wybrana Najmilszą Studentką Krakowa.

Falstart budowyszpitala
APolitycywbłyskufleszyogłosiliwubiegłym
tygodniurozpoczęciewielkiej inwestycjiwKrakowie

Pouroczystymrozpoczęciubu-
dowy nowej siedziby Szpitala
UniwersyteckiegowKrakowie-
Prokocimiu, które odbyło się
tydzień temu, z placu budowy
zniknęli robotnicy icałysprzęt.
Niezostałotamani jednej łopa-
ty, żadnego gwoździa, nie
wspominając o ciężarówkach
czy koparkach. Dosłownie
nadrugidzieńpowmurowaniu
kamienia węgielnego przez
m.in. premier Ewę Kopacz,
naplacunajdroższej inwestycji
szpitalnej w kraju jest pusto.
Nicniewskazujenato,bytrwa-
ła tu budowa klinik uniwersy-
teckich.

Budowananiby
Kamieńwęgielny podbudowę
nowegoszpitalawmurowywa-
łynajważniejszeosobywkraju
i województwie: premier Ewa
Kopacz,ministerpracy ipolity-
ki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz, wojewoda
małopolski, marszałek woje-
wództwa, prezydent Krakowa
i władze Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego.Samkamieńpoświę-
ciłmetropolitakrakowskikard.
Stanisław Dziwisz. Wszystko
wbłyskachfleszy,bona impre-
zę zaproszonodziennikarzy.

–To jakaś szopka jakzacza-
sów Gomułki – ironizują pra-
cownicypobliskiegoUniwersy-
teckiego Szpitala Dziecięcego,
którzyobserwowali, jakwładze
UJ szykują się do przyjazdu
VIP-ówzWarszawy. –Dwa lata
temu ścięto tu drzewa i od tej
porynic sięniedziało, ażnagle
łopaty poszły w ruch. Szkoda,

że na tak krótko – komentują
nasi rozmówcy.

Przed wmurowaniem ka-
mieniawęgielnego,przezkilka
dni na plac budowy ciężarów-
kami zwożono żwir i kostkę
brukową.Układanoją,apotem
czyszczono. Skoszono trawę
i uporządkowano cały teren.
Pojawiło sięwreszcie ogrodze-
nie, a ponadto zawieszono fla-
gi namasztach. Nasi rozmów-
cy zgodnie przyznają: to były
solidne i bardzo intensywne
prace. Na sam koniec pojawił

sięnamiotzpodłogą,gdzieod-
były się uroczystości. Przygo-
towanie imprezy, która trwała
dwie godziny, kosztowało 58
tys. złotych.

BarbaraBulanowska,dyrek-
torka SzpitalaUniwersyteckie-
go, tłumaczy. – Sama uroczy-
stośćbyłaprzecieżdośćskrom-
na. Namiot, kilka slajdów
na rzutniku –mówi. – Imprezę
organizowałoCollegiumMedi-
cum UJ, szpital przyczynił się
doniejwnieznacznymstopniu
– dodaje.

CollegiumMedicumnadzo-
rujedziałalnośćszpitalaijestini-
cjatoremorazinwestorembudo-
wywProkocimiu.

Zacznąnaseriopóźniej
Dlaczegojednakzarazpowmu-
rowaniu kamienia węgielnego
prace ustały? Wczoraj na pla-
cu widać było już tylko kilka
kopczykówżwiru, ogrodzenie
ipustą, odartą częściowoz tra-
wy łąkę.

MaciejRogala, rzecznikCol-
legiumMedicumUJ, informu-
je,że formalnie inwestycja roz-
poczęła się już… 22 lipca 2013
roku, kiedy przekazano plac
budowypodprzełożeniemagi-
straliwodociągowej.

–Obecnietrwająpraceprzy-
gotowawcze na terenie inwe-
stycji i tocząsiępraceprojekto-
we – informuje Maciej Rogala.
Zgodniezustalonymharmono-
gramem budowy klinik, inwe-
stycja ma się zakończyć
w kwietniu 2019 roku. Rzecz-
nik jednakniezdradza, jakiak-
tualnieetappracpowinienbyć
realizowany.

WięcejmówiBulanowska:–
Na raziemoże i nie widać prac
budowlanych,alebudowaszpi-
tala to nie tylko wbicie łopaty.
Trwają negocjacje w zakresie
projektowym.Pracujemyobec-
nie nad projektami laborato-
riów –przyznaje dyrektorka.

AlenastronieinternetowejUJ
JerzyWerle,wiceprezeszarządu
Warbud SA(wykonawca inwe-
stycji)wyjaśnia,żepracebudow-
lanewystartujądopieropodko-
niecroku,pouzyskaniupozwo-
lenianabudowę.

–Realizacjatakskomplikowa-
nych technicznie i logistycznie
budynkówwymagadużegodo-
świadczenia.Zapewniam,żeza-
kończymytę inwestycjęnaczas
–obiecałJerzyWerlewobecnoś-
ciEwyKopacz.

Uroczystośćapolityczna
Skoro inwestycja nie jest jesz-
cze na tyle przygotowana, aby
można było rozpocząć właści-
we prace budowlane, to po co
było organizować uroczystość
wmurowaniakamieniawęgiel-
nego właśnie teraz? Zapytali-
śmy dyrektor Bulanowską
i rzecznikaRogalę, czydatazo-
stałaustalonanakonieckwiet-
nia specjalniepoto,abyprzed-
stawiciele rządu i inni politycy
PlatformyObywatelskiejmogli
się pochwalić inwestycją jesz-
cze przednadchodzącymiwy-
borami prezydenckimi.

BarbaraBulanowskazaprze-
cza:–Datawmurowaniakamie-
nia pod nową siedzibę była
ustalona jużdawno temu.

W podobnym tonie wypo-
wiada się Maciej Rogala: – Nie
ma związku między uroczy-
stościąa jakimikolwiekpobud-
kami politycznymi.

W Prokocimiu na ponad 15
hapowierzchni znajdzie się: 31
oddziałówklinicznych, 28po-
radni, 24 sale operacyjne, 925
łóżek dla pacjentów oraz za-
plecze dydaktyczne z salami
wykładowymi.Koszt inwesty-
cji to 1 mld 230mln zł. Do no-
wej siedziby zostanieprzenie-
sionawiększośćklinikzul.Ko-
pernika.a ą

WSPÓŁPRACAK. KOJZAR

AnnaGórska
a.gorska@gk.pl

Kontrowersje

b Tydzień temuwProkocimiustałpięknynamiotzpodłogą, apolitycyuroczyście rozpoczęli budowę

szpitala (namałymzdjęciu).Dziś żadnychprac tamniewidać.Ani sprzętu, ani robotników
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Przygotowanie
imprezy, która

trwaładwiegodziny,
kosztowało58 tys.

złotych

ANarazie jednakżadnepracebudowlanetamnie
trwają.Czy impreza toelementkampaniiwyborczej?

AMimożebudowanowejsiedziby

SzpitalaUniwersyteckiego

wProkocimiutrwanarazietylko

wteorii,tojednakwciążinwestuje

sięwbudynkiszpitalneprzyul.Ko-

pernika.Wczorajoddanodoużytku

odnowioneCentrumLeczeniaCho-

róbPiersi.

–Będzietopierwszytakiośrodek

wcałymmakroregionie,czyliwskali

województwmałopolskiego,śląskie-

goipodkarpackiego.Jakojedyni,obok

samegoleczenia,będziemywykony-

waćzabiegionkoplastyczneirekon-

strukcjepiersi–mówidrDiana

Hodorowicz-Zaniewska,

koordynatorkaCentrum.Doośrodka

trafiająkobietyzezdiagnozowanym

rakiempiersilubzjegopodejrzeniem.

NawizytęwCentrummożeskierować

lekarzpierwszegokontaktulubgine-

kolog.Badaćileczyćsiętammogątak-

żeposiadaczeKartyDiagnostykiiLe-

czeniaOnkologicznego.

SpecjaliścizCentrum,opróczleczenia

onkologicznego,wykonujątakżeza-

biegirekonstrukcjipiersipoamputacji.

Wośrodkupracujechirurgplastyczny,

któryzadba,abyimplantywyglądały

naturalnie.To,jakpodkreślająlekarze,

jestdlapacjentekbardzoważne.

Namiejscupracujątakżeradiolodzy,

chirurdzy,ginekolodzy,onkolodzy,ra-

dioterapeuci,fizjoterapeutaipsycho-

log.Obecnośćtychwszystkichspecja-

listówwjednymośrodkubędzieuła-

twieniemdlakobiet,któreodtejpory

niebędąmusiałyprzemieszczaćsię

międzyoddziałami.

–Odnowiliśmysaleikupiliśmynowy,

zaawansowanysprzęt.Dysponujemy

mammografemcyfrowymnajwyż-

szejklasy.Mamyrównieżspecjalny

sprzęt,dziękiktóremumożemydiag-

nozowaćzmianyniewidocznewkla-

sycznymbadaniumammograficznym

–tłumaczydrPawełBasta,zastępca

koordynatoraCentrum.Dodaje,że

wnajbliższymczasiezostanązakupio-

nedwanowoczesneultrasonografy.

Planowanyjesttakżeremontpierw-

szegopiętraCentrum.

Mimożesalezostałyodnowione,

zatrzylataośrodekprzeniesiesię

donowejsiedzibywProkocimiu.Jak

przyznajedyrektorkaSzpitalaUniwer-

syteckiegoBarbaraBulanowska,

wszystkiepracowniechirurgiczne

w2019r.zmieniąswójadres.–Oczy-

wiściebędziemysięstaraliwykorzy-

staćinfrastrukturę,którąposiadamy

obecnie.NaraziejednakCentrumbę-

dziefunkcjonowaćprzyul.Kopernika,

amyskupimysięnatym,żebyośro-

dekzacząłdziałaćpodznakiemBreast

Unit,czyliwoparciuonajlepszemo-

deleamerykańskieizachodnioeuro-

pejskie.Chcemy,abypacjentkiwie-

działy,żesięrozwijamy–mówi.Ośro-

dekbędzierównieżprowadziłszkole-

niadlachirurgów.Całośćinwestycji

kosztowałaponad2,5mlnzł.(KOJ)

OtwartoUniwersyteckieCentrumLeczeniaChoróbPiersi.Kobietybędąmiałydostępdowszystkichpotrzebnychspecjalistówwjednymmiejscu:przyul.KopernikawKrakowie

b Centrumdysponuje nowymi salami i nowoczesnym sprzętem
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