
RAPORT W szkdach wyzszych kryzysu nie widac Co powstanie w tym roku? 

Uaelnie w budowie 

wtym roku skonczysiq budowa o&omnego centrum naukowego Unlwersytetu Przyrodniczego 
przy ul. Gt^bokieJ 

• Lubelskim studentom 
i naukowcom 
przyb̂ dzie w tym roku 
kilka budynkow 
znowymiaulami, 
iaboratoriami 
i najnowoczesniejszym 
sprzQtem.Cowazne, 
bî d̂ teznowe 
parking!. 

MILOSZ BEDNARCZYK 
bednarczyk@dziennikwschodni.pl 

UMCS 
. Jako pierwsi skorzystajq 
studenci informatyki. Odje-
sieni czeka na nich gotowy 
gmach przy ul. Akademickiej 
- ze sterowanq komputero-
wo klimatyzacj^ i efektownie 
podswietlonq szklanq elewa-
cjq. Tyie ze budynek czekal na 
odbior strazy pozarnej. Stra-
zacy zgodzili si? waninkowo, 
z wylqczeniem kilku sal, do 
czasu zakonczenia nadbudo-
wy „starej" fizyki. - Studenci 
pojawi^ si? w nim w lutym, 
od nowego semestru - za-
powdada Anna Guzowska, 
rzecznikUMCS. 

UMCS buduje tez nowy 
parking. Pomi?dzy szklar-
niami a saionem samocho-
dowym przy ul. Gl?bokiej 
powstanie ponad 140 miejsc. 
Kiedy? - Na razie, dzi?ki 
sprzyjajqcej pogodzie, prace 
tocz^ si? bez opoznien. Wio-
sna wydaje si? wi?c realna 
- mowi Guzowska. Z kolei na 
jesien zaplanowano zakon-
czenie najwi?kszej w historii 
przebudowy Chatki Zaka, 
ktora zamieni si? w Akade-
micki Inkubator Medialny. 

Uniwersytet Przyrodniczy 
Tu konczq si? dwie wiel-

kie inwestycje. - Na prze-
lomie marca i kwietnia za-

konczymy budow? nowej 
biblioteki - mowi Henryk 
Bichta, kanclerz UP. 6-kon-
dygnacyjny, owalny gmach 
powstaje tuz za Centrum 
Kongresowym. W srodku, 
oprocz biblioteki, b?dzie 
ksi?gozbi6r, wydawnictwo, 
archiwum i czytelnie. A na 
dachu - ogrod. 

- Po odbiorze budynek 
trzeba jeszcze wyposazyc 
i przeniesc cal^ bibliotek?, 
ponad 300 tys. woluminow 
- podkresla Bichta. Calosc 
b?dzie gotowa na poczqtek 
nowego roku akademickiego. 

Rowniez w tym roku skon-
czy si? budowa Centnmi In-
nowacyjno-Wdrozeniowego 
przy ul. Gl?bokiej, obok we-
terynarii. To dwa gigantyczne 
budynki ze stall i szkla, polq-
czone przejsciem na wyso-
kosci 2 pi?tra. W srodku b?dq 
3 aule na kilkaset miejsc, 22 
laboratoria, 8 sal komputero-
wych, kilkanascie dydaktycz-
nych i park maszynowy. 

- Pierwsza cz?sc b?dzie 
oddana w czerwcu, druga 
jesieniq. Ale potem oba bu
dynki trzeba jeszcze wypo
sazyc, a na to potrzeba czasu 
- zaznacza Bichta. Studen
ci wprowadzq si? do nich 
w przyszlym roku. 

Politechnika Lubelska 
Podobnie b?dzie z dwie-

ma inwestycjami PL, ktore 
budowlahcy skonczq stawiac 
w tym roku, ale prace wykoh-
czeniowe potrwajq do po-
czqtku2013r. 

W 6-pi?trowym Wschod-
nim Irmowacyjnym Centrum 
Architektury przy ul. Nadby-
strzyckiej b?d^ sale wykla-
dowe i pracownie z super-
nowoczesnym sprz?tem. Ma 
bye tam m.in. skaner prze-
strzenny do przetwarzania 
zdj?c, w ktore b?dzie mozna 
wstawiac nowe obiekty i pla-
nowac przestrzen miasta. 

Z kolei w Centrum Inno-
wacji i Zaawansowanych 

Technologii z tyiu Wydzialu 
Mechanicznego znajdq si? 
32 supemowoczesne labora
toria. Do budynku b?dzie si? 
wchodzic przez kladk? prze-
rzuconq nad fosq otaczajqcq 
gmach. Razem z nim powsta
nie parking na 127 miejsc. 

KUL r 

Za to juz w tym roku goto-
we b?dq dwa nowe budynki 
KUL na Poczekajce. Uczelnia 
stawia tam Interdyscyplinar-
ne Centrum Badaii Nauko-
wych, w ktorym b?dq m.in. 
sterylizatornia, destylarnia, 
hale p61-produkcji z bioreak-
torami i pokoj mikrobiolo-
gicznyzciemni^. 

Centrum (jego budowa ma 
si? zakohczyc w sierpniu) 
b?dzie polqczone z juz po-
wstalym gmachem biotech-
nologii, ktory jest teraz wy-
posazany. Zaj?cia w nowym 
budynku rozpoczn^ si? w II 
semestrze tego roku akade
mickiego. 


