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Wielkiszpital w2019roku
A CollegiumMedicumwyłoniło firmę, która do
2019 r. wybuduje nowy Szpital Uniwersytecki

Wyłonienie wykonawcy w
przetargu na nową siedzibę
Szpitala Uniwersyteckiego to
krokmilowyw tej inwestycji –
uważają przedstawiciele Uni-
wersytetuJagiellońskiego iMi-
nisterstwaZdrowia.

Choćumowazfirmąniezo-
stała jeszczepodpisana,nic już
niepowinnozagrozićbudowie.
Teren u zbiegu ulic Kostanec-
kiego i Jakubowskiego w Pro-
kocimiu jest gotowynawbicie
pierwszej łopaty.

Budowali juższpitale
Konkurs wygrała firma War-
bud, która zadeklarowała naj-
niższącenę–819mlnzł.Colle-
giumMedicum zapewnia, że
wykonawca spełnił wszystkie
inne wymogi. Firma ma do-
świadczenie. Zbudowała już
ponad 20 szpitali w całej Pol-
sce.

Nowyszpitalmabyćdopeł-
nieniem kampusumedyczne-
gowProkocimiu, gdziemiesz-
czą się akademiki, biblioteka,

wydział farmaceutyczny i –
przede wszystkim – Szpital
Dziecięcy.

Wartośćkosztorysowacałej
inwestycji to ok. 1,2 mld zł. 60
mln euro uczelnia otrzyma ze
środków unijnych, 800mln zł

z budżetupaństwa. Resztę po-
kryje sama.

– Pieniądze z ministerstwa
wystarcząnacałąbudowlankę
i część wyposażenia – mówi
prorektor UJ ds. Collegium
MedicumPiotr Laidler.

Inwestycjaeuropejska
Inwestycja, która rozpocznie
się w przyszłym roku, ma być
jedną z największych w Euro-
pie w ochronie zdrowia. Bu-
dynkimają być gotowew 2017
r., potem będą wyposażane.

Termin oddania kompleksu to
kwiecień 2019 r.

Szpitalzajmieponad15hek-
tarów.Masięw nim znajdować
925 łóżek, 24 sale operacyjne,
oddział ratunkowy z 24 łóżka-
mi, sala wykładowa na 250
osóbidwiedydaktycznena 40
osób.

To tyle konkretów.Niewia-
domo, jakie oddziały zostaną
przeniesionetamzul.Koperni-
ka. Takie informacje mają się
pojawić dopiero zadwa lata.

– Z punktu widzenia funk-
cjonowania nowoczesnego
szpitala lepiej poruszać się po
jednymzintegrowanymobiek-
cie, ale jeśli pojawią się mery-
toryczneargumentyza tym,by
czegośnie przenosić, jesteśmy
otwarci na takie rozwiązanie–
mówi Cezary Rzemek zMini-
sterstwaZdrowia.

Wielewskazujena to,żepo-
zostanie na swoim miejscu
Centrum UrazoweMedycyny
Ratunkowej i Katastrof. Pow-
stałobowiemze środkówunij-
nych, a więc przez 20 lat nie
można go likwidować. Poza
tymwnowej siedzibie ma być
już oddział ratunkowy oraz lą-
dowisko. Budynki przy ul. Ko-
pernika zostaną sprzedane.a

KarolinaGawlik
k.gawlik@gk.pl

Inwestycje

b Takwygląda pierwotnamakieta nowego szpitala. Drobne elementy projektu uległy zmianie
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A Przetarg rozstrzygnięto, ale nie wiadomo,
jakie oddziały zostaną przeniesione na kampus

A2005/2007-budowanowej
siedzibyzostałaumieszczonana
liścieinwestycjiwieloletnich
wochroniezdrowia,afinalnie
wwieloletnimprogramierządu
A2008-2010–powstałizostał
zatwierdzonyprojekt budowla-
nyiwykonawczy
A2011– ustalonoparametry
techniczneszpitala.30maja
2014zatwierdzonoaktualizację
A2010-08.2012 – inwestycję
blokowałydziałaniaiprotesty
ekologów,postępowanieodwo-
ławczeisądowe
A2012-2013–przygotowanie
terenupodinwestycję(wycięcie
samosiejek,kanalizacja).Dosto-
sowanoprojektm.in.dozmie-
nionychprzepisówinowych
rozwiązańwmedycynie(stąd
prezentujemypierwotnąma-
kietębudynku)
A05.2013–złożonowminister-
stwieplanmedyczny
A10.2013-05.2014–specyfika-
cjawarunkówzamówienia
A30.06.2014–przesyłaniespe-
cyfikacjido6wykonawców.
A08.10.2014-otwarcieofert,
wpłynęłycztery

Historia bez końca

Poapelachpolicji, naszej redak-
cji, urzędników i kandydatów
naprezydentamiasta stowarzy-
szenieKrakówMiastemRowe-
rówzdecydowałosię jeszczeraz
zmienićtrasę,,MasyKrytycznej”,
takbynie blokować ruchliwych
ulic. Istniała obawa, żeprzejazd
setekmiłośników jednośladów
dodatkowoutrudniruchwdzień
przedWszystkimiŚwiętymi.Już
wtedykrakowianiebędąwyjeż-
dżać pozamiasto i podróżować
namiejskiecmentarze.

Pierwotnie„MasaKrytyczna”
miałajechaćruchliwymiulicami
jak Piastowska, czyKazimierza

Wielkiego,ponadtomogłatamo-
wać ruch tramwajównaPiłsud-
skiego iDunajewskiego. Cogor-
sza,rowerzyścidwukrotnieprze-
cięlibyAlejeTrzechWieszczów.

–Tozwiększyłobyjeszczebar-
dziej korki i zdenerwowało
mieszkańców.Cieszęsię, żewy-
grał zdrowy rozsądek – mówi
WojciechWojtowicz, szef komi-
sjiinfrastrukturywradziemiasta.

Uważa,żepromowaniejazdyro-
werem jest słuszne, a robiąc za-
mieszanie organizatorzy impre-
zy straciliwizerunkowo.Celem
ichakcjibyłoteżzabieganieobu-
dowęwKrakowienowych ście-
żek i stojaków rowerowych
orazinneudogodnieniadlacykli-
stów. Organizatorzy zmieniają
plany,alebroniąswoichracji.

– Zdecydowaliśmy sięwyjść
naprzeciwmieszkańcom, a po-
nadtouciąćdyskusję o tym, czy
trwającywedługnasdwieminu-
typrzejazdprzezAlejeażtakpo-
ważnie zakłóciłby ruch –mówi
MarcinDumnicki, rzecznikpra-
sowy stowarzyszenia Kraków
MiastemRowerów. –Przejecha-
libyśmyniemalnie zauważeni –
dodaje.

„Masa”wystartuje jak zwy-
kle,tradycyjnie,wostatnipiątek
miesiąca o godz. 18. z Rynku
Głównego. Takdzieje się na ca-
łymświecie,dlategoorganizato-
rzyzupełniezprzejazduniezre-
zygnowali. – Będziemy jeździć
jednak tylko w obrębie Plant,

głównie zabytkowymi ulicami
Starego Miasta – zapewnia
Dumnicki.

Imprezamapotrwać 1,5 go-
dziny, ale sama jazdamoże być
krótsza, bo rowerzyści zaprosili
do udziałuwniej kandydatów
naprezydentamiasta i radnych
miejskich (przejazdwyjątkowo
nosinazwę„przedwyborczama-
sakrytyczna”).Czywartoupoli-
tyczniaćtakąimprezę?

– Niech kandydaci obiecują
działaniaprorowerowe,amyich
później znich rozliczymy–mó-
wi Dumnicki.Zapewniajednak,
że chodzi głównie o dyskusję
natematinwestycjiwinfrastruk-
turęrowerowąwmieście.

Przypomnijmy, że wmajo-
wym referendum aż 85 proc.
mieszkańcówopowiedziało się
zawiększyminakładamimiasta
naścieżkirowerowe.

Urzędnicy zapowiadają, że
w2015 r. przeznaczonezostanie
na ten cel co najmniej 10 mln
zł.WKrakowie jest dziś ok. 150
kmścieżek. a

Rowerzyścinieutrudniąświątecznejpodróży

Rowerzyści

PiotrRąpalski
p.rapalski@gk.pl

,,MasaKrytyczna”,czyliprze-
jazd300rowerzystówprzez
miasto,ograniczysiętylko
doIobwodnicy.Niezwiększy
korkówprzedświętem.

KRAKÓW

Tańszeprzedszkola
dlawiększychrodzin
PrezydentKrakowa chce
zmniejszyć opłatywprzed-
szkolachdla rodzinwielo-
dzietnych, z trójką iwiększą
liczbądzieci. Ustawowaopła-
ta 1 zł za godzinępobytudzie-
ckama się obniżyćdla nich
do 50groszy. Rodziny temu-
szą posiadać jednakKrakow-
skąKartęRodzinną+3.

Zmiana spowoduje, że
dokasymiastamiesięcznie
wpłyniemniej pieniędzy, ale
zaledwie o 28 tys. zł. To
przy budżecieKrakowawyno-
szącym4mld zł nie jestwiele.
Zgodęna zmianębędziemu-
siaławydać jeszcze radamia-
sta. Prawdopodobnie zrobi to
już 5 listopada.Nowe stawki
miałybyobowiązywaćod 1
stycznia 2015 roku.
(BUŃ)

KRAKÓW

Zamknąparking
akurat na święta
Kierowcy, którzyprzyjadą
na święta doKrakowa, nie bę-
dąmogli skorzystać z parkin-
guprzyul. Balickiej i przesiąść
się dokomunikacjimiejskiej.
Jak podaje Zarząd Infrastruk-
turyKomunalnej i Transpor-
tu: „ZniezależnychodZIKiT-u
przyczynorganizacyjnych
i technicznych, funkcjonowa-
nie parkingu zostałowstrzy-
manedo 3 listopada 2014r.”
(BUŃ)

KRAKÓW

Policjazlikwidowała
narkotykowysklepik
Krakowscypolicjanci zlikwi-
dowali nielegalny „domowy
sklepik“,wktórymmożnaby-
ło kupić niemalwszystkie ro-
dzaje narkotyków.Wmiesz-
kaniuwynajmowanymprzez
dwóchmężczyzn znaleziono
duże ilościm.in.marihuany,
haszyszu, amfetaminy,
ecstasy i LSD. (MAZ)

Wskrócie
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Miłośnicyrowerówwdzieńprzedświę-temWszystkich Świętychdodatkowoutrudniąruchnaulicach.Niechcąprze-

łożyć przejazdu ok. 300 jednośladówprzezKraków, czyli tzw.masykrytycz-nej.Aprzecieżwtedywielumieszkań-cówbędzie jużwyjeżdżaćsamochoda-minarodzinnegrobypozamiastemlubnp. na cmentarze na Rakowicach czywBatowicach.
Organizatorzyprzejazduzapewnia-ją,żeograniczylitrasęinieprowadziona

przynekropoliach.Tofakt,alezdrugiejstronydwarazyprzecinakorkujące sięczęstoAlejeTrzechWieszczów,wiedzieulicami Piłsudskiego i Dunajewskiego,gdziejeżdżątramwajeorazprzezruchli-we ulice jak Piastowska,KazimierzaWielkiego,czyal.3Maja.–Wtak szczególnym okresie rowe-rzyścimoglibysięwykazać solidarnoś-

ciązresztąmieszkańcówiprzełożyćim-prezę–mówiWojciechWojtowicz,rad-ny PO. – To mało rozsądny pomysł.Mieszkańcymogą uznać to za złośli-wość –dodajeFilip Szatanik, przedsta-wicielmagistratu.Władzemiastaprze-jazduzakazać jednakniemogą,bobro-niprawadoniegokonstytucja.

Przejazd300 rowerzystówutrudnidotarcienagrobyA Ulice Krakowa zakorkują się już w piątek. Cykliści bez litości dla kierowców
PiotrRąpalski
p.rapalski@gk.pl

Kraków

WięcejaSTR.3
MgławstrzymałalotywBalicach
KRAKÓW.Opóźnionesamolotyiznie-cierpliwienipasażerowie–takwyglądałowczorajlotniskowBalicach.Wszystkie-muwinnagęstamgła. Sprawęmógłbypoprawićsystem ILS,którywspomagalądowaniesamolotówwwarunkachograniczonejwidoczności.Władze lot-niskaoddłuższegoczasuzabiegająo jegouruchomienie, alestaraniaogra-niczabiurokracja.Drogado instalacjiILS jestdługa ikręta–wymagaakcep-tacjiPolskiejAgencjiŻeglugiPowietrz-nejorazdodatkowychurządzeńdopomiarówmeteorologicznych.aSTR.3

Matkazatrutego
noworodka jest jużprzytomna.Szpitalnie informuje
ostaniedziecka
aSTR.7

b Wielkimi krokami zbliża się dzieńWszystkich Świętych.Kwiaciarnie pełne są chryzantem. Cięte kwiatymożnakupić już za 4 złote, najdroższe kosztują 15. Ceny

doniczkowych roślinwahają sięmiędzy 10 a 25 zł.W naszej
gazecie podpowiadamy, jakw sobotę najłatwiej dojechaćna krakowskie cmentarze i gdzie zaparkować.
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Kraków
Kwiaciarnie kuszą
chryzantemami
STR.4-5
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Zbliżenia
Jak genialni
fałszerze oszukali
galerie imuzea.
STR.8-9

Rozmowa
„Szkoła życia”
wedługMai
Włoszczowskiej.
STR.20

Wydarzenia

Muzeumżycia,
anieZagłady
WARSZAWA.PrezydenciPolskiiIzraelaotworzyliwczorajMuzeumHistoriiŻydówPolskich.Nazwa–PolinwjęzykujidyszoznaczaPolskę,whebrajskimmożnatłumaczyć„tutajspocznij”.aSTR.6

KATOWICE.RodzinaikoledzyzTVpożeg-nalimałżeństwoKmiecikówiichsynka–ofiarywybuchugazuwkamienicy.MszypogrzebowejwarchikatedrzeChrystu-saKrólaprzewodniczyłabpWiktorSkworc.aSTR.7

WARSZAWA.Programtelewizyjny„XFactor”przechodzidohistorii–ujawniłjegojurorKubaWojewódzki.Przyczynązaprzestaniaemisjimabyćspadającaoglądalność.aSTR.12

PIENIĄDZE.Ponad4złmożewkrótcekosztowaćfrankszwajcarski.Specjaliś-ciobawiają się skoku jegokursuw związku z listopadowymreferen-dumw Szwajcarii.aSTR. 10

Szkoda,że rowerzyściniesąwstaniepokazać,żeszanująprawa
zmotoryzowanej
większości
Komentarz
WojciechHarpulaaSTR.2
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bOkontrowersyjnym
przejeździe pisaliśmywczoraj

Dyżur reportera
Marcin Karkosza

12 6 888 277 (od godz. 10-15)
m.karkosza@gk.pl
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1. pawilon dydaktyczny, 2. poradnie specjalistyczne, 3. parking naziemny, 4. zaplecze techniczne,
5.moduły łóżkowe, 6. bloki operacyjne, SOR, 7.moduł łóżkowy


