
Wydarzenia //09Wydarzenia //09www.gk.pl
Gazeta Krakowska 
Wtorek, 18 października 2016

24 sale operacyjne, 925 łóżek, po-
nad 15 hektarów terenu – tak 
w liczbach można przedstawić 
plany dotyczące nowej siedziby 
Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie-Prokocimiu. Odwiedzili-
śmy budowę rok temu i teraz róż-
nica jest zasadnicza. Wtedy moż-
na było zobaczyć jedynie funda-
menty, dziś już stoi tu część bu-
dynków. 

Będzie ich sporo. Główna 
część obiektu ma się składać 
z dziewięciu połączonych seg-
mentów. Oprócz tego powstanie 
budynek oddziału zakaźnego 
i kilka mniejszych, technicznych. 
Do tego parking wielopoziomo-
wy i plac z miejscami postojowy-
mi. Razem zmieści się tam ponad 
tysiąc samochodów.  

– Będzie to jedyny w Polsce 
szpital z parkingiem wielkości 
tych, jakie znajdują się w gale-
riach handlowych – mówi Mar-
cin Jędrychowski, pełnomocnik 
rektora UJ ds. inwestycji „Nowa 
siedziba Szpitala Uniwersyteckie-
go w Krakowie-Prokocimiu”. 

Rosną nowe kondygnacje  
– Mamy wykończoną w stu pro-
centach konstrukcję budynku 
chorób zakaźnych, kotłowni, 
zbiornika wód opadowych oraz 
zbiornika awaryjnego. Skończy-
liśmy także realizację konstruk-
cji budynku D, czyli jednego 
z trzech obiektów o przeznacze-
niu diagnosty czno-zabiegowym 
– tłumaczy Tomasz Blecharski, 

dyrektor kontraktu z Warbudu – 
firmy tworzącej konsorcjum 
wraz z Porrem i Vamedem, które 
realizuje inwestycję. – Docelowo 
znajdą się tu poradnie i laborato-
ria – zaznacza. 

Harmonogram wygląda na-
stępująco: do końca roku budow-
lańcy mają zakończyć konstruk-
cję trzech najwyższych, ośmio-

kondygnacyjnych budynków: G, 
H, I, przeznaczonych na oddzia-
ły łóżkowe. Natomiast prace 
przy budynku A, który pomieści 
część administracyjną i dydak-
tyczną kompleksu szpitalnego, 
rozpoczną się w listopadzie.  

Są już widoczne pierwsze 
kondygnacje budynku F, czyli 
przyszłego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego i bloku z salami 
operacyjnymi oraz centralną 
steryli zatornią. Mocno zaawan-
sowane są także roboty na bu-
dynkach B i C, w których 
w przyszłości będą gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe.  

– Ich konstrukcję planujemy 
zakończyć na początku przyszłe-
go roku – mówi Tomasz Ble -

charski. – Jednocześnie pracuje-
my nad ukształtowaniem terenu. 
Przed nami jeszcze podłączenia 
sieciowo-sanitarne (kanalizacja 
sanitarna i deszczowa) oraz ener-
getyczne.  

Kolejne etapy prac to wyko-
nanie i montaż ślusarki okiennej 
oraz dachów, a także instalacje 
i prace wewnętrzne.  

Dojazd to wciąż kłopot 
Cała budowa ma się zakończyć 
w kwietniu 2019 r. Koszt prac to 
ponad miliard złotych. W tym ro-
ku zostanie wydanych 158 milio-
nów. – Uczelnia przygotowuje tak-
że dokumentację do projektu eu-
ropejskiego, który mo że nam dać 
200 milionów złotych dofinanso-
wania na wyposażenie szpitala – 
mówi Marcin Jędrychowski. 

Kontrakt podpisany z konsor-
cjum, czyli trzema firmami, któ-
re zajmują się budową, opiewa 
na 819 milionów złotych. – To są 
jedynie koszty budowlanki, po-
zostaje potem najtrudniejsza 
część – czyli doposażenie oddzia-
łów – podkreśla Jędrychowski. 

Oprócz funduszy unijnych 
uczelnia wykorzysta też środki 
Ministerstwa Zdrowia i Colle-
gium Medicum UJ. – Teraz, na  
trzy lata przed przenosinami, za-
czynamy tworzyć zespoły, które 
będą odpowiedzialne za logisty-
kę, rozwiązywanie kwestii włas-
nościowych budynków przy Ko-
pernika oraz wyposażenia – tłu-
maczy pełnomocnik. 

Uczelnia wciąż układa plan, 
jak wykorzystać budynki, które 
zostaną przy ulicy Kopernika.  

– Chcemy, żeby te obiekty słu-
żyły osobom przewlekle cho-
rym. Zostanie tu więc geriatria, 
a być może także neurologia – 
mówi Jędrychowski. 

Nierozwiązana pozostaje kwe-
stia dojazdu do nowej kliniki. Naj-
bliższy przystanek tramwajowy 
to „Prokocim Szpital”. Żeby dojść 
do nowej siedziby, trzeba przez 
kilkanaście minut maszerować 
pod górę. W okolice szpitala jeź-
dzi co prawda autobus, ale 
po otwarciu ośrodka te kursy nie 
wystarczą. – Chcielibyśmy poro-
zumieć się z miastem, żeby kur-
sowały tutaj dodatkowe linie, 
a przystanek był tuż przy nowej 
siedzibie szpitala – tłumaczy Mar-
cin Jędrychowski. a ¹ 

b Tak ma prezentować się szpital po zakończeniu robót, które zaplanowano na kwiecień 2019 roku. Koszt prac to ponad miliard złotych
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Szpitalne mury pną się w górę
Kraków

Katarzyna Kojzar  
redakcja@gk.pl

Odwiedziliśmy plac budowy 
nowej siedziby Szpitala Uni-
wersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu. W ciągu roku 
wiele się tutaj zmieniło.

b W całości udało się stworzyć konstrukcję budynku chorób zakaźnych 

F
O

T.
 A

D
A

M
 W

O
JN

A
R

b Teren budowy jest bardzo rozległy i obejmuje aż 15 hektarów
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Wczoraj około godz. 10 w oko-
licy bulwaru Lotników Alian-
ckich w Krakowie pojawiła się 
Grupa Specjalna Płetwonurków 
RP na czele z biegłym Maciejem 
Rokusem.  

Kilka minut po godz. 11 na śro-
dek Wisły wypłynęła motorów-
ka, z której włożono do wody 
specjalistyczny sprzęt. – Obraz 
przekazywany przez sonar poka-
zuje wszelkie nierówności dna 
rzeki. Po jego sprawdzeniu wy-
bierzemy miejsca, gdzie w środę 
zanurzą się płetwonurkowie – 
mówi Maciej Rokus. 

W trakcie prac płetwonurko-
wie będą korzystać z dwóch 
większych łódek i jednej mniej-
szej. Poszukiwania będą prowa-
dzone do piątku, także nocą. 
Śledczy liczą na to, że mimo upły-
wu lat uda im się znaleźć zwłoki 
zamordowanej Katarzyny Z., ale 

także rzeczy należące do niej lub 
do mordercy.  

– Zwłoki mogły zaklinować się 
w osiadłych na dnie Wisły przed-
miotach. Wszystko to może za-
prowadzić nas do zabójcy – mó-
wi szef krakowskiego Archiwum 
X. Dodaje, że ślady torturowania 
na ciele 23-latki zostały już odkry-
te. Urazy, które miała na nodze, 
wskazywały na to, że napastnik 
trenował sztuki walki. Zabójca 
zdjął z dziewczyny skórę i zrobił 
z niej kostium. – Możliwe, że Ka-
tarzyna Z. znała wcześniej mor-
dercę. Wiemy, że została pozba-
wiona części skóry, a jej ciało roz-
kawałkowano i wrzucono do Wi-

sły – mówi prokurator Tomasz 
Dudek z Departamentu do spraw 
Przestępczości Zorganizowanej 
i Korupcji Prokuratury Krajowej 
w Krakowie. 

18 lat temu, na krakowskim 
odcinku Wisły znaleziona zosta-
ła ludzka skóra, a kilkanaście dni 
później należąca do tej samej oso-
by prawa noga. – Podjęto decyzję 
o ponownym przeszukaniu dna 
rzeki z wykorzystaniem dostęp-
nego obecnie najnowocześniej-
szego sprzętu, m.in. sonaru o wy-
sokiej częstotliwości, kamer, 
technologii GPS – informuje Grze-
gorz Gubała, rzecznik małopol-
skiej policji. a ¹

Rozpoczęły się poszukiwania zwłok zabitej 18 lat temu Kasi Z.

Kraków

Paulina Piotrowska 
p.piotrowska@gk.pl

Do piątku potrwa przeczesywa-
nie dna Wisły w Krakowie. 18 lat 
temu znaleziono jedynie kawa-
łek skóry i nogę dziewczyny. 
Śledztwo jest kontynuowane.  

b Płetwonurkowie wczoraj 

rano rozpoczęli poszukiwania
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WYRÓŻNIENIA 

Nagroda im. Jana 
Pawła II dla Ugandyjki 
Pierwszą laureatką Nagrody 
Województwa Małopolskiego 
im. Jana Pawła II Veritatis 
Splendor (blask prawdy) została 
Rosemary Nyirumbe z Ugandy. 
Siostra należy do Zgromadzenia 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Zakonnicę doceniono 
za krzewienie idei solidarności 
i sprawiedliwości społecznej, 
nauczanie dialogu i wzajemne-
go poszanowania. (NM) 

W skrócie

Małopolska


