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Wczorajszy dzień może okazać
się tym, na który Kraków czekał
ponad pół wieku. Rano w Pro-
kocimiurozpoczęłasięwycinka
drzew pod Szpital Uniwersyte-
cki. Dokońcastyczniawszystkie
samosiejki, czyli 6711 mają być
wycięte,adokońcalutegookoło
sześciohekatarowy teren wy-
czyszczony i przygotowany
podinwestycję.Budowanabiera
tempa. Władze UJ planują wbi-
cie pierwszej łopaty na przy-
szły rok, a pacjentów chcą przy-
jąć za kilka lat.

Te prace to pierwszy kon-
kretny krok Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w przerwaniu im-
pasu i rozpoczęciu inwestycji.
Bez usunięcia ponad 6 tysięcy
drzew nie było mowy o rozpo-
częciu jakichkolwiek prac przy-
gotowawczych do budowy.
Spór o samosiejki rosnące
w Prokocimiu trwa już ponad
trzy lata, a pierwszy projekt wy-
budowania lecznicy na ponad
900 łóżek w Prokocimiu pow-
stał jeszcze w latach 60. ubie-
głego wieku.

–Czyjakwytniemydrzewa,to
zaczniemy budować szpital?
Mam nadzieję, że tak. Rada Mi-
nistrów musi uchwalić tego-
roczny podział środków z bu-
dżetupaństwanawieloletniein-

westycje. Wierzymy, że szpital
w Prokocimiu pozostanie na tej
liście i jego budowa nie przesu-
nie się w czasie – wyjaśnia prof.
PiotrLaidler,prorektorUniwer-
sytetu Jagiellońskiego ds. Colle-
gium Medicum.

Planowane koszty inwestycji
to1,2miliardazł.Przypomnijmy,
żeminister zdrowia zarezerwo-
wał w budżecie państwa 800
mlnzłnatencel.JeśliRadaMini-
strówpotwierdziteplany,tobu-
dowa nowego szpitala rozpocz-
nie się właśnie za te pieniądze.
Ale środkinawyposażenielecz-
nicy CMUJ musi już znaleźć
samo.

Zgodniezprojektemuczelnia
powinna przygotować 400 mln
zł z własnego budżetu na inwe-
stycję w Prokocimiu. Problem
wtym,żegłównyinwestor–Col-
legium Medicum – tych pienię-
dzy na razie nie ma.

Brzozowy gaik tak czy
owak idzie pod topór. Ale to nie
wszystko. Rektorowi CMUJ
zostało tylko kilka tygodni
na przedstawienie ministrowi
zdrowiaszczegółowychustaleń
co do budowy lecznicy. Prof.
Laidler musi skorygować i uak-
tualnić projekty przygotowy-
wane kilka lat temu. Zaś dyrek-
cja Szpitala Uniwersyteckiego
opracowuje teraz koncepcję,
które kliniki mają pozostać
przy Kopernika, a które będą
przeniesionedoProkocimia.Le-
karzeniekryją,żedlaniektórych
kierowników klinik to temat
drażliwy.Dlategozespółopraco-
wujący koncepcję strzeże jej jak
oka w głowie.

Nieoficjalnie udało się nam
dowiedzieć, że do Prokocimia
przeniesionezostanąm.in.szpi-

talny oddział ratunkowy, urolo-
gia, psychiatria, klinika chorób
zakaźnych. Plan inwestycji –
jednejznajwiększychwregionie
– zakłada, że obok Uniwersyte-
ckiego Szpitala Dziecięcego
wProkocimiupowstanienowo-
czesny szpital dla dorosłych
z 900 łóżkami. Będzie to duży
ośrodek z 92 stanowiskami in-
tensywnejterapiioraz24salami
operacyjnymi.

Zaś przy Kopernika mają zo-
staćtekliniki,któremieszcząsię

w wyremontowanychiwyposa-
żonych w nowy sprzęt budyn-
kach.Chodzim.in.oginekologię
i położnictwo, endokrynologię,
gastroentorologię, onkologię.
Nie wiadomo natomiast, gdzie
znajdziesię klinikahematologii.
Do Centrum Urazowego, które
teraz powstaje za unijne pienią-
dze przy ul.Botanicznej, ma
przenieśćsięuniwersyteckakli-
nika chirurgii szczękowej, która
do tej pory działała w szpitalu
Rydygiera.

Todopierojednazwielukon-
cepcji, które mogą się zmienić.
A zatem kliniki uniwersyteckie
będą wciąż rozproszone po ca-
łym mieście. Aktualnie szpital
działa w 48 budynkach. Taka
struktura utrudnia np. przewo-
żeniechorychzklinikidokliniki.

Prof. Laidler w rozmowie
z „GK” nie podaje konkretnej
daty otwarcia szpitala. Ma jed-
naknadzieję,żeudasiętozrobić
podczasjegokadencji,którapot-
rwa jeszcze cztery lata.

W Prokocimiu wycinają brzozy
podSzpital Uniwersytecki
bSamosiejki
poszły już pod
topory drwali

bPierwszewbicie
łopatydopiero
wprzyszłymroku

AnnaGórska

Krakowska prokuratura oskar-
żyła Artura N. o to, że próbował
wyłudzićodojcawięźnia30tys.
złotych. To miała być zapłata
za wyciągnięcie go zza krat
przy pomocy „znajomego pro-
kuratora”. Artur N. chwalił się
bowiem wpływami w sądzie
i prokuraturze.

N. zadzwonił do ojca więźnia
we wrześniu 2012 r. Powiedział,
że odbywał karę z jego synem.
i zaproponował, że za 30 tys. zł
może doprowadzić do wydania
postanowienia przez sąd decy-
zjioprzedterminowymzwolnie-
niu jego syna. Tłumaczył, że ma
znajomego prokuratora, który
podejmie się załatwienia tej
sprawy.

– Jeszcze tego samego dnia
do ojca zadzwonił mężczyzna
podającysięzaprokuratora.Mó-
wił,żemożewyciągnąćzwięzie-
nia jego syna. Zażądał 30 tys. zł
–mówirzeczniczkakrakowskiej
prokuraturyBogusławaMarcin-
kowska. Następnego dnia
do ojca zadzwonił syn z więzie-
nia. Dowiedział się o całej sytu-
acji.Zorientowałsię,żektośchce
oszukać jego ojca. Obaj powia-
domili policję.

Ojciec więźnia umówił się
naspotkaniez„asystentempro-
kuratora”(ArturemN.)przedbu-
dynkiem prokuratury w Kiel-
cach.Wczasiespotkaniapodej-
rzanego zatrzymała policja.
Początkowo nie przyznał się
do winy, później jednak opisał
swój udział w zdarzeniu i przy-
znał się. Wyraził skruchę i chce
dobrowolnie poddać się karze.
Był już wcześniej karany
za sprawy narkotykowe. Grozi
mu do ośmiu lat więzienia.

Terazśledczypróbująjeszcze
ustalić, kim był i gdzie jest fał-
szywy prokurator.

Fałszywy
prokurator
i...więzień
MartaPaluch
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Nadal niewiadomo,kiedydrwali zastąpią budowlańcy

Uniwersytet Rolniczy za ok. 150
mln zł zamierza wybudować
w Rząsce tuż obok Krakowa
Uniwersyteckie Centrum Me-
dycyny Weterynaryjnej. Będzie
to ośrodek badawczy, a towa-
rzyszyć ma mu grzebowisko
wraz ze spopielarnią małych
zwierząt.

Centrum stanie na terenach
Uniwersytetu Rolniczego,
na niedużym wzniesieniu. Po-
wierzchnia zabudowy to 4 tys.
mkw. Szacowany termin odda-
nia 2016-18 r.

W centrum uruchomione
mająbyć m.in.klinikapsówiko-
tów,klinikaptaków,gadówigry-
zoni, klinika koni, ośrodek chi-
rurgii eksperymentalnej.

WczorajrektorURprof.Wło-
dzimierz Sady i prezydent Kra-
kowa Jacek Majchrowski podpi-
sali list intencyjny w sprawie
współpracy na rzecz powstania
centrum, jak i innych inwestycji
UR.Wśródnichwymienionajest
budowa parkingu park&ride
zmożliwościąprzesiadkinaszy-
nobusBalice–Krakówwrejonie
ul. Balickiej.
MałgorzataMrowiec

Będąkliniki
dlazwierząt Inwestorbardzospokojny

Inwestor kompleksu aparta-
mentowców Angel Wawel,
o którym piszemy od początku
tygodnia,zdecydowałsięzabrać
głosnatematkontrowersji, jakie
wywołaływśródkrakowianjego
plany.

Protestujący mieszkańcy
iróżneorganizacjesprzeciwiają
się wielkości proponowanych
budynków, ich wyglądowi
izwiększeniuruchukomunika-
cyjnego po wybudowaniu no-
wychobiektów. Obawiająsięteż,
że wykopy związane z budową
mogązaszkodzićsąsiadującemu
kościołowi św. Agnieszki i ka-
mienicom.

W kompleksie, w którego
składwejdzietakżeodremonto-
wanyDomTowarzystwaDobro-
czynności,mapowstać235apar-
tamentów. Tymczasemdwupo-
ziomowy parking pod budyn-
kami ma mieć 240 miejsc.

– W takim razie taki parking
nie obsłuży ruchu, jaki będzie
generować to miejsce. Jeżeli ko-
goś będzie stać na taki aparta-
ment, to przypuszczam, że bę-

dziemiałwięcejniżjedensamo-
chód – komentuje Mikołaj
Kornecki,przewodniczącyOby-
watelskiego Komitetu Ratowa-
nia Krakowa. – A co z pracowni-
kami i klientami biur i lokali
usługowych, jakie mają być
wparterachorazznajomymido-
jeżdżającymi do mieszkańców?
– pyta.

Mikołaj Kornecki przypo-
mina, że w okolicy jest strefa
płatnego parkowania, a na ul.
Sukienniczej i długich odcin-
kach ul. Dietla jest zakaz parko-
wania, bo jest zawąski chodnik.

–Napewnobędziezwiększe-
nie ruchu kołowego. Co do tego
nie ma wątpliwości. Jeżeli jed-
nak inwestor otrzymał pozwo-
lenie na budowę, to na pewno
spełnił minimalne wymagania
– mówi Andrzej Wyżykowski,

główny architekt Krakowa. In-
westor uspokaja, że w ramach
inwestycji na ul. Sukienniczej
powstanie też dodatkowy pas
ruchu(prawoskręt)prowadzący
do wjazdu do garażu pod-
ziemnego. Podkreśla również,
że wykonane w porozumieniu
z ZIKiT analizy wykazały,
iż na przestrzeni lat natężenie
ruchuwtejokolicynie zmieniło
się.

Odniósł się też do innych za-
strzeżeń. – Wykonano eksper-
tyzętechnicznądotyczącąokre-
ślenia stanu technicznego są-
siedniejzabudowywrazzoceną
wpływu,jakibędzienaniąmiało
wykonanie głębokiego wykopu
na terenie inwestycji. Rzeczo-
znawca przedstawił w swoim
opracowaniu program wzmoc-
nień i zabezpieczeń sąsiedniej
zabudowy,którytoprogrambę-
dzie na bieżąco przez inwestora
realizowany – informuje Seba-
stianBieńkowski,projectmana-
ger inwestycji. Zapewnia też,
że inwestycja została zaprojek-
towana tak, iż w okolicy nie po-
winnodojśćdopodniesieniapo-
ziomu wód gruntowych.

PiotrTymczak

Niemawątpliwości,
żeobokAngel
Wawelzwiększysię
natężenie ruchu
samochodowego

Przebiegsesjiraddzielnicowych
można zobaczyć na stronie
www.stanczyk.org.pl lub
naYouTube(trzebawstukaćnp.
„dzielnica” i jej numer).

Na razie filmy trafiają do in-
ternetu zwykle dzień lub dwa

po posiedzeniu. – Nasz projekt
pozwala przyjrzeć się działa-
niom radnych, zbliżyć dzielnice
do mieszkańców i poddać je
kontroli obywatelskiej – mówi
Jan Niedośpiał z Fundacji Stań-
czyka. (MM)

Radniwsieci

Lata protestów

a Ekolodzy kontra szpital
Krakowscy ekolodzy bloko-
wali przez kilka lat wycinkę
drzew na terenie przyszłej
budowy nowego szpitala
uniwersyteckiego
w Prokocimiu. Zieloni chcieli
ocalić ponad 6 tysięcy
drzew, które rosną na pra-
wie 15 hektarach. Ich zda-
niem to naturalne środowi-
sko ptaków i ważny element
krakowskiego ekosystemu.
Tłumaczyli wówczas, że
poniżej lasu są źródliska
i potoki. Jeśli znikną drzewa
i zostaną wylane fundamen-
ty, to przepływ wód grunto-
wych zostanie zakłócony.
Tłumaczyli, że
w prokocimskich stawach
są też gatunki chronionych
płazów.
Ekolodzy oprotestowali
inwestycję w sądzie,
co w efekcie wstrzymywało
budowę szpitala przez kilka
lat.
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MAŁOPOLSKIE CENTRUM TERAPII

Interwencja Kryzysowa, Psychoterapia
Terapia Par, Terapia Dzieci i Młodzieży

Psychoterapia Uzależnień
i Współuzależnień konsultacje,

Terapia on-line

NEOVITA Kraków, ul. Miodowa 26
tel. 603 654 483, 728 705 257

www.centrum-terapii.eu
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