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Studenci prosz£|, o 
wif cej parkingow 
• Kolo politechni-
ki przyb^dzie ok. 
230 miejsc dla aut 
^ Ogolnodost^pne 
p a r k i i ^ buduj^ 
tez inne uczelnie 
Magdalena Mizeracka 
m.inizeracka@kiirierlubelski.pl 

- Wladze Politechniki Lubel-
skiej obiecywaly zwi^kszyc 
liczbf miejsc parkingowych. 
Nawet tymczasowe miejsca 
bardzo by si? przydaly - napisat 
do nas Tomek, jeden ze studen-
towuczelni. 

Juz niedhigo zaq^ b?d^ mieli 
do dyspozycji prawie 230 no-
wych miejsc parkingowych. -
Na razie dysponujemy ponad 
400 miejscami ogolnodost^p-
nymi dla studentow - podkre^ 
sla Iwona Czajkowska-Deneka, 
rzecznik Politechniki Lubelskiej. 

Przybf dzie okoio 70 miejsc 
przy Wschodnim Innowacyj-
nym Centrum Architektury. 
Musi si? jednak zakonczyc b u -
dowa tego obiektu. - Na pewno 
te miejsca zostan^udost^pnione 
najpozniej do kohca roku - pre-
cyzuje Czajkowska-Deneka. -
Okolo 60 aut zaparkuje w t y m 
roku rowniez przy Centrum 
Innowacji i Zaawansowanych 

Studenci pol i techniki maj^ do dyspozycji 4 0 0 postojowek 

Technologii - w miejscu, gdzie 
wyburzono hal? maszyn. Te par-
kingi zbuduje wykonawca w ra-
mach calej inwestycji. 

W przyszlym roku uczelnia 
planuje tez udost?pnic miejsca 
parkingowe za Wydzialem Inzy-

nierii Srodowiska. - Tam obec-
nie jest skladowana ziemia z i n 
westycji, ktore realizujemy. 
W t y m miejscu powstanie do-
datkowo 100 miejsc - dodaje 
rzecznik PL. 

Zmotoryzowani studenci 

b?d^ tez mogh parkowac kolo 
Uniwersytetu Przjnrodniczego. 
Przy u l . Glfbokiej dobieglabo-
wiem kohca budowa Centrum 
Innowacyjno-Wdrozeniowego 
Nowych Technik i Technologii 
w Inzynierii Rolniczej. Do dy
spozycji pracownikow i studen
tow przeznaczony b?dzie bez-
platny parking, na ktorym 
zmiesci si? 230 samochodow. 

Z kolei studenci UMCS mog^ 
korzystac z og61nodost?pnych 
postojowek na miasteczku aka-
demickim. Uniwersytetplanuje 
stworzyc dodatkowe miejsca 
parkingowe przedbudynkiem 
AOS. 

Trwa rowniez budowa no-
wego, podziemnego parkingu 
przy KUL. Powstaje on mi?dzy 
Collegium Jana Pawla I I a starym 
gmachem uczelni. - Przyb?dzie 
80 miejsc. Czekamy na decyzje 
w sprawie dofinansowania. Jesli 
je dostaniemy, do kohca sierpnia 
parking zostanie uruchomiony 
- zaznacza Katarzyna Bojko 
z biura prasowego KUL. 

Pracownicy i studenci U n i 
wersytetu Medycznego maj^ 
do dyspozycji parking przy u l . 
Chodzki. - Od dawna rozwaza-
my budow? parkingu wielopo-
ziomowego przy Dzieci?cym 
Szpitalu Klinicznym. Ale do tego 
potrzebny bylby zewn?trzny 
inwestor - podkresla Wlodzi -
mierz Matysiak, rzecznik U M . 


