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KUL. Stolowka do wzi^ia 
Pracownicy stoiowki i studenci KUL zwieraj^ szyki i szykuĵ  si^ 
do obrony stoiowki \

chwili wszyscy pracuj^ na umowach 
oprac§. 

Jednak, jak si§ okazuje, rezygna-
cja z uczelnianej stoiowki moze 
przyniesc korzysci. Przekonala si§ 

Kamil Kudyba 

Problem nierentownej stoiowki byi je6-
nym z pierwszych, nad ktorym pochy-
lify si§ nowe wtadze uczelni. Na pier-
wszym posiedzeniu senatu gtosno po-
wiedziano, ze w obecnej formie s to 
lowka nie moze istniec. Trzeba zre-
organizowac, a mowiqc wprost : albo 
komus przekazac, albo zl ikwidowac. 
- Calkowitej likwidacji jeszcze nie bie-
rzemy pod uwag§. Na razie rektor szu-
ka sposobu, zeby poprawicjej kondy-
cj§ finansow^. Nie ukrywamy, ze naj-
lepiej byloby gdyby znalazl si§ inwe-
stor sklonny do przej^cia stoiowki. 
Jedno jest pewne. Do konca roku sto
lowka na pewno b^dzie dzialac. A co 
b^dzie potem? Konlcretne decyzje jesz
cze nie zapadly - informuje Katarzy-
na Bojko z biura prasowego KUL. 

Tymczasem pracownicy stoiowki 
i studenci zwierajq, szyki i szykuj^ si? 
do obrony placowki. Mi§dzy innymi 
zbierajq,c podpisy przeciwko oddaniu 
jadlodajni w prywatne r§ce. - Kazde-

Wkrotce KUL wycofa s i^ z ostatniej juz 
w Lublinie stoldwkl prowadzonej przez 
uczelni^ 

go dnia przychodz^ tarn setki studen-
tow, nie tylko z KUL. Jesli zniknie, to 
gdzie b^dziemy si§ stolowac? - pyta 
Katarz^Tia, studentka uniwersytetu. 
Pracownicy stoiowki obawiaĵ  si§ nato-
miast, ze nowy wlasciciel zmusi ich do 
podpisania umow smieciowych. W tej 

rezygnacja z uczelnianej 
stotowki moze przyniesc 
t^orzysci 

o tym chociazby Politechnika Lu-
belska. - Stolowka przestala przy-
nosic zyski juz kilka lat temu. Glow-
nie przez zmiany w stypendiach so-
cjalnych. Kiedy studenci zacz^li do-
stawac pieni^dze zamiast talonow 
na jedzenie, to liczba wydawanych 
posilkow spadla dziesi^ciokrotnie. 
A teraz oddalismy stolowk? w dzier-
zaw§ i problem zniknql. A prywat-
na firmajakos sobie radzi - tluma-
czy Iwona Czajkowska-Deneka, 
rzeczniczka PL. o KUL 


