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Architektura ma
ktopoty z sufitem

LUBLIN Politechnika Lubelska zamkn^ta nowiutki budynek Wydzialu Budownictwa i Architektury. Powod?
W jednym z pomieszczen spadta cz§sc podwieszanego sufitu

Oddany niedawno budynek trzeba bylo zamknqc. Kilka dni temUfW Jednym
z pomieszczen zaczqt odpadac podwieszany sufit
TOMASZMACIUSZCZAK

Wschodnie Innowacyjne
Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej zostalo
otwarte dla studentow na
pocz^tku tego roku akademickiego. 6-kondygnacyjny gmach dobudowany
do Wydzialu Budownictwa
i Architektury robi wrazenie
- zarowno z zewn^trz, jak i
w srodku. ~ Drugiego takiego
budynku w Lublinie nie ma
- mowili nam w marcu ubieglego roku przedstawiciele
uczelni.
Wczoraj dostalismy informacJQ, ze uczelnia ma ze
swoj^ chlub^ problem. Okazuje si^, ze w weekend w zlokalizowanym na parterze
dziekanacie zacz^ly odpadac
elementy podwieszanego
sufitu. - Pracownicy dzie-

kanatu zostali natychmiast
ewakuowani, nast^pnie wyprowadzono ludzi z pozostalych pomieszczen. Zapadla
decyzja o zamkni^ciu calego
obiektu - informuje Iwona
Czajkowska-Deneka, rzeczniczka uczelni.
- Trudno powiedzie6, co
mo^o bye przyczyn^ tej awarii. W przypadku takich sufitow zdarza si^, ze w trakcie
uzytkowania plyty s^ wyjmowane. Bye moze jedna z nich
zostala zle wlozona i dlatego
wypadla. Wszystko wyjasni
si^ po przeprowadzonym
przez nas przegl^dzie - mowi
Rafal Adamczyk, kierownik
budowy z Budimexu, ktory
wybudowal nowy obiekt.
Od poniedzialku tymczasowy dziekanat znajduje
si^ w starej cz^sci Wydzialu

Budownictwa
i Architektury.
Nie dziala takze
wydzialowa bi
blioteka. Studenci
chc^cy wypozyczy6
lub oddac ksi^zki mog^
to zrobic w bibliotece gjownej, albo wnainnychwydzialach. - O calej sytuacji dowiadujemy si? z rozwieszonych
na uczelni ogloszen. To na
razie nie jest problem, bo
trwa sesja i nie mamy zaj^c
- mowi Michal, student architektury na PL.
Wczoraj odbylo si^ spotkanie komisji zlozonej z przedstawicieli uczelni oraz firmy
Budimex. Wykonawca do 7
lutego przeprowadzi wcalym
budynku przegl^d podwieszanych sufit6w, a nast^pnie
naprawi usterki, jesli te zosta-

n 4
stwierdzone. BQdzie mial na to czas do 19
lutego. - Dalismy sobie jeszcze kilka dni, zeby doprowadzic wszystko do porz^dku
przed zaplanowanym na 24
lutego rozpocz^ciem zaj^c
w nowym semestrze - m6wi
Czajkowska-Deneka. - Do
tego czasu caly budynek b^dzie wyl^czony z uiytkpwania. Egzaminy, zaleczenia
i spotkania w nim zaplcmowane b^d^ przenoszone do
pomieszczen w starej cz^sci
wydzialu.

