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Z parkingu wok^ placu 
Marii CurieSModowskiej 
b^dH mo0 korzystac Jedy-
nie pracownicy UMCS 

KOMUNIKACiA Nie mamy dobrych wiadomosci dia zmotoryzowanych studentow. W nowym roku 
akademickim zaparkowanie obok uczeini nadal b̂ dzie graniczycz cudem 

MHiOSZBEDNARCZYK MCS od wczoraj za-mknql dia studentow parking wokol placu Marii Curie--Sklodowskiej. Teraz b§d̂  korzystac z niego wy-iqcznie pracownicy uczeini. 
I to tylko ci, ktorzy posiada-jq piloty otwieraj^ce szla-ban. - Tak jest od lat - mowi Anna Guzowska, rzecznik uniwersytetu. - Przez cale wakacje parking jest otwar-ty dia wszystkich ch^tnych: pracownikow, studentow czy nawet okolicznych miesz-kancow. A w czasie roku aka-demickiego jest przeznaczo-ny dia pracownikow. 

Studenci nie zostawiq samochodow rowniez na nowym placu parkingowym, ktory powstal przy ul. Gl^bo-kiej. Ten rowniez czeka ^6w-nie na pracownikow UMCS. - Ale - tak, jak zapowiadali-smy - osoby chc^ce zalatwic cos w nowym budynku Insty-tutu Informatyki, b^d^ m o ^ tam wjechac. Wystarczy po-prosic przy bramie portiera - radzi Guzowska. Lepiej powinno bye obok nowego budynku, ktory Uni-wersytet Przyrodniczy koiiczy budowacprzyiil. Gl^bokiej. Co prawda, nic nie wyszlo z planow budowy obok parkingu wielopoziomowe-

go (projektowi sprzeciwili si? miejscy architekci, wi^c uczelnia wycofala go z wnio-sku o dotacj?). Ale w zamian powstaly nowe miejsca po-stojowe na placu pomi^dzy nowym gmachem a budyn-kamiweterynarii. Nowy, podziemny parking buduje KUL - pomi^dzy Collegium Jana Pawla II a starym gmachem przy Al. Radawic-kich. Przyb^dzie 80 miejsc. Ale... najwczesniej w przy-szlym roku. - Zlozylismy do Ministerstwa Nauki wniosek o dofinansowanie konieczne do dokoiiczenia tej inwesty-cji - mowi Radoslaw Halas, rzecznik uniwersytetu. - Cho-

dzi o 5 mln zl. Potrzebne m.in. na kosztovrae instalacje i budowy drog dojazdowych. Poczekac musz^ tez studenci Politechniki Lubel-skiej. Uczelnia stawia dwa nowe budynki (Centrum In-nowacji i Zaawansowanych Technologii oraz Wschodnie Iimowacyjne Centrum Archi-tektury) - oba z parkingami. - Oba b?d^ gotowe w przy-szlym roku - zapowiada Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik PL. - Za to bye moze juz w tym roku uda si§ oddac parking w miejscu dawnej hali maszynowej, ktora stala przed rektoratem, aktorq wy-burzylismy. 


