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Egzaminy na studia, sesja po-
prawkowa lub krotki wypad 
na wakacje. Jezeli jeden z tych 
powodow skloni kogos do za-
trzymania si^ w Lublinie nakilka 
dni, warto rozwazyc nocleg 
w akademiku. Za tak^ mozli-
wosc trzeba zaplacic od 15 do 
i20zlotych. 

- W kazdym akademiku 
wyznaczone dwa pi^tra dla na-
szych studentow, ktorzy zostaj^ 
podczas wakacji w Lublinie -
wyjasnia Iwona Czajkowska-
-Deneka, rzecznik Politechniki 
Lubelskiej. Oprocz tego w aka-
demikachtejuczelnijakikazdej 
innej, nocuj^ tez grupy zorgani-
zowane przyjeMzaj^ce np. na 
koncerty czy festiwale oraz tu-
rysci. Za dob§ w akademiku po
litechniki osoba z zewnqtrz za-
ptaci 43,20 zt, za miejsce w po
koju goscinnym w domach 
studenckich nr 2 i 4 (ul. Nad-

bystrzycka) zaplacimy 108 zl, 
a b^d^c gosciem w pokoju jed-
nego z mieszkancow zaplacimy 
tylko 21,60 zl. 

Podczas wakacji mozemy 
przenocowac tez w akademi-
kach UMCS. Obecnie cztery 
z nichprzechodz^remont. -Re-
zerwacji na wakacje dokonuje 

nasze Biuro Spraw Studenckich 
od lutego kazdego roku. W tym 
roku wakacyjny dyzur pelni^ 
akademiki Amor i Grzes, ktore 
przyjmuj^ wszystkie ch^tne 
osoby - zapewnia Magdalena 
Kozak-Sieminska, rzecznik 
uczelni. Mieszkancy tychakade-
mikowmaj^do swojej dyspozy-

Tak prezentuje siq wn^trze pokoju w DS Grzes UMCS 

cji wspolne tazienki i kuchnie, 
ktore znajduj^ si^ na korytarzu 
kazdego pi^tra. Pokoje ŝ  wpelni 
umeblowane i kazdy z nich po-
siada dost^p do intemetu. Noc
leg w Amorze i Grzesiu UMCS 
b^dzie kosztowat nas od 33 (po-
koj 3-0S.) do 55 zt (pokoj 1-os.) 

W czasie wakacji czynny jest 
akademik Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego przy ul. Kon-
stantynow 1. - Ceny dla studen-
towuczelnilubelskichwynosz^ 
od 270 do 320 zl/miesi^c. Ceny 
dla pozostalych gosci to 40 zl 
za pokoj i-osobowy, aza miejsce 
wpokoju 2-, 3- lub 4-osobowym 
35 zl. Do tych cen doliczany jest 
8-proc. podatek VAT - wylicza 
Lidia Jaskula, rzecznik KUL. 

Akademiki Uniwersytetu Me-
dycznegoprzy ul. ChodzMprzyj-
m^ osoby z zewn^trz juz od 25 
do 45 zl za dob^, a w domach 
studencki^ Uniwersytetu Przy-
rodniczego na Felinie oraz na 
miasteczku akademickim zapla-
cimyod25do50zl. 


