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To przełom w sprawie ślima-
czących się od lat przenosin
szpitala przy ul. Kopernika.
SenatUniwersytetuJagielloń-
skiegoprzyjąłuchwałęwspra-
wie budowy nowej siedziby
Szpitala Uniwersyteckiego
w Prokocimiu. Poparł w niej
„potrzebę i konieczność kon-
tynuowania” tej inwestycji. To
efekt rozmów, które zostały
przeprowadzone pod koniec
ubiegłego roku.
Przedstawiciele rządu po-

stawiliwtedyUJultimatum:al-
bo szpital wkońcu zdeklaruje
się w sprawie przenosin
do Prokocimia, albo przepad-
ną rządowe gwarancje finan-
sowe. Władze UJ do zmiany
stanowiskanamawialiministe-
rialni urzędnicy, posłowie,
a także wojewoda.
Rektor UJ nie chciał się

do tej pory jednoznaczniewy-
powiadać, czy podtrzymuje
podjętą wcześniej decyzję
o przeprowadzce do Proko-
cimia. Jegowahaniawywoła-
ne były tym, że wolałby, aby
rząd zapewnił całą kwotę
na budowę nowej placówki.
Przedstawicieli rządu irytowa-
łonatomiast to, żeuczelnia nie
podejmuje żadnych kroków
w sprawie inwestycji, nie wy-
cięła ani jednegodrzewa, choć
miała pozwolenie na pozbycie
się 6642 sztuk.
Inwestycję blokował także

ekolog Mariusz Waszkiewicz
zTowarzystwanarzeczOchro-
nyPrzyrody,którychciał chro-
nićprzedwycinkądrzewa ros-
nącenadziałceprzeznaczonej
pod budowę szpitala.
Oprotestował inwestycję

wsądzie, cowstrzymałoprzy-
gotowania na kilka lat. Nieofi-

cjalniemówiło się takżeoopo-
rzeprofesorówzklinikprzyul.
Kopernika,którzyniebyli chęt-
ni, abyprzenosić sięnaperyfe-
rie Krakowa.
Terazprzygotowaniado in-

westycjiwreszcie ruszyły.Roz-
strzygnięty został przetarg
nawycinkę samosiejek, prace
przy usuwaniu drzew już się
rozpoczęły.

Szacunkowykosztbudowy
szpitala wynosi 1,2 mld zł,
z czego800mlngwarantujebu-
dżetpaństwa, apozostałąkwo-
tę Uniwersytet Jagielloński
CollegiumMedicum.
Wramachdofinansowania

ze strony UJ planowane jest
wykorzystanie pieniędzy
z Unii Europejskiej, a także
uzyskanychzezbiórki publicz-
nej oraz komercyjnego zago-
spodarowania terenówwrejo-
nie ul. Kopernika oraz działek
CollegiumMedicumwProko-
cimiu nieobjętych inwestycją.
–Kapitał ten zostanie uru-

chomionypowyczerpaniupie-
niędzypochodzących zdotacji
budżetu państwa – informuje
Katarzyna Pilitowska, rzecz-
niczka UJ.
Maciej Rogala, rzecznik

CMUJniechcepodawaćszcze-
gółówna tematplanowanej in-
westycji. – Na razie nie może-

mypowiedzieć, kiedy inwesty-
cja się rozpocznie – mówi Ma-
ciej Rogala.
WedługIreneuszaRasia,po-

słaPOzaangażowanegowprzy-
spieszenie inwestycji,pracepo-
winnyruszyć jeszczewtymro-
ku. – Same prace inżynierskie
potrwają od 3 do 4 lat. Trzeba
także dać czas szpitalowi
na przeprowadzenie skompli-
kowanej operacji, którą będzie
przeniesienie klinik i pacjen-
tów –mówi IreneuszRaś.
Teraz władze szpitala ma-

ją przygotować nowy harmo-
nogramprac, którymabyćgo-
towy do kwietnia. Pozostaje
takżekwestia zagospodarowa-
nia obiektówprzyul.Koperni-
ka. –Tobardzoważny terendla
Krakowa, dlatego potrzebna
jest szeroka dyskusja na ten
temat. Mam nadzieję, że nie
powstanie tamgaleriahandlo-
wa –mówi Ireneusz Raś.
Na zagospodarowanie tego

terenu odbył się już konkurs
zorganizowany przez Urząd
MiastaKrakowa. Autorzy na-
grodzonychpracuważali, żew
tymmiejscupowinnapowstać
elegancka promenada z hote-
lami dla artystów i galeriami
pod chmurką, a na tyłach ze
stawami, albo salą baletową i
teatremmuzycznym.
Pomysły z konkursów ma-

ją zostaćwykorzystanewpla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego dla ul. Kopernika.
– Przystąpimy do niego
pouchwaleniu studium, coma
nastąpić w tym roku – mówi
Grzegorz Stawowy, przewod-
niczący Komisji Planowania
Przestrzennego RadyMiasta.

Jest wreszcie zgoda
na przenosiny klinik
z ulicy Kopernika
INWESTYCJE. SenatUJ oficjalnie zaakceptował budowę
nowegoSzpitalaUniwersyteckiegowProkocimiu.

AGNIESZKAMAJ

agnieszka.maj@dziennik.krakow.pl

64-letnia kobieta weszła na
przejście dla pieszychprzyul.
Szwedzkiej na czerwonym
świetle i potrącił ją nadjeżdża-
jący seat.
–Pomimopodjętej akcji re-

animacyjnej, kobiety nie uda-
ło się uratować – poinformo-
wał dyżurnykrakowskiej dro-
gówki. Do wypadku doszło
około godz. 9.30.

Drogówka zanotowała
wczoraj takżekilkadziesiątko-
lizji. Zdarzyły się m.in. na ul.
Grażyny, Porzeczkowej, Wie-
lickiej, Gdańskiej, Gdyńskiej,
Półłanki i Ćwiklińskiej.
Przyczyna stłuczek ikolizji

była postępująca odwilż i śli-
skanawierzchnia. –Ponieważ
rozpoczęły się roztopy, kierow-
cy uznali że można jeździć
szybciej. Zapomnieli, że i pod-
czasodwilży jest ślisko.Przesz-
kadzało też słońce, świecące
woczy –wyjaśnił dyżurnydro-
gówki.

KOMUNIKACJA.Odwilż
i przebłyski słońcastały się
wczoraj przyczynakilkunastu
kolizji. Doszło takżedo śmier-
telnegowypadku.

MAŁGORZATASTUCH

Mamnadzieję, że
przyul.Kopernika
niepowstanie
galeriahandlowa

IreneuszRaś

poseł PO

Śmierć na przejściu
dla pieszych

Ustrzelić czołgwmuzeum
MuzeumAKmanowąatrakcję. Strzelanie jest dostępnewceniebiletuwstępu.

– Inauguracja działalności
strzelnicynastąpi14 lutego.Te-
stowali ją już pracownicy mu-
zeumimłodzież, bociekawiby-
liśmy reakcji. To prawdziwa
atrakcja, całkiem inna niż gry
komputerowe,gdzieteżsięstrze-
la,ale siedzącwcieplewdomo-
wymfotelu–mówiwicedyrektor
Muzeum AK Tadeusz Żaba.
–Możnasiętupoczućjakobroń-
ca ojczyzny –dodaje.
Jadą nanas czołgiwyświet-

lane na wielkoformatowym

ekranie,wokół jestsugestywna
scenografia,pachnążywicąsos-
nowe bale, my leżymy na plat-
formiezmatami,którewibrują,
gdyczołgsięzbliżaipoprzeznie
odczuwamywstrząs,kiedyobok
pada pocisk... Czujemy też
odrzut broni – lekki ruch kara-
binuprzywystrzale.
W tunelach strzela się tu

do czołgów, jakie we wrześniu
’39 r. najechały na Polskę: nie-
mieckiego panzerkampfwagen
IVlubradzieckiegoT-28.Dojed-
nego strzelec mierzy leżąc,
dodrugiegonasiedząco–tosta-
nowiskopozwalapostrzelaćoso-
bomniepełnosprawnymnawóz-
kachczystarszym.
Czogłstarasięnasrozjechać,

strzeladonaszdziała,jakizbro-
nimaszynowej.Mamyzazada-
nie rozgromićwroga zpomocą
replikipolskiegokarabinuprze-

ciwpancernego „Ur”. W orygi-
nalewtymkarabiniebyłyczte-
ry naboje – tu też są cztery, tyl-
ko wirtualne. W ferworze wal-
ki trzebawymienićmagazynek
iprzeładowaćbroń.–Tabrońto
świetny polski projekt.
Ur-y strzelały, i to skutecznie,
w kampanii wrześniowej, np.
powodującuszkodzeniepance-
rzaczołgu–podkreśladyr.Żaba.
14lutegoprzypada71.roczni-

caprzemianowaniaZwiązkuWal-
kiZbrojnejnaArmięKrajową.Te-
go dnia zostanie teżwMuzeum
AKotwartauroczyściewystawa
broni z kolekcji kanadyjskiej śp.
StanisławaWcisło,AK-owca.Pre-
zentuje ok. 200 sztuk broni,
odczarnoprochowejzXIXw.potę
zlat80.XXwieku.Niekóretouni-
katy, jakich niema żadnemuze-
umwnaszej częściEuropy.

MAŁGORZATAMROWIEC

HISTORIA.Dwatunelestrzele-
ckiezbudowanewMuzeumArmii
Krajowejprzenoszązwiedzają-
cychwinnyświat.Nagleznajdu-
jemysięnagranicylasu,pędzi
nanasczołg,drżypod
namiziemia,anaszymzadaniem
jestustrzelićmaszynę:niemie-
ckąlubsowiecką.
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INFORMACJE W DOBRYM WYDANIU BIURA  OGŁOSZEŃ

Kraków, ul. Studencka 1,  tel. 12 430 10 09 
czynne: pon.-pt., w godz. 900-1700

Kraków, ul. Starowiślna 2, tel. 12 421 94 10 , 12 428 05 20
czynne: pon.-pt., w godz. 800-1800


