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LUBLIN 18 maja - na ten dzien Uniwersytet Przyrodniay zaplanowal imprez? disco polo, UMCS koncert 
w ramach Kozienaliow, a Urzqd Miasta - Ekopiknik z Budkq Suflera 

MILOSZBEDNARCZYK Wi fubieglych latach uczelnianym samo-rz^dom udawalo si? tak ulozyc program majowych imprez, by naj-wi^ksze koncerty si§ ze sobq nie pokrywaty. W tym roku studenci si? nie dogadali. W efekcie dwa pierwsze koncerty Lubelskich Dni Kultury Studenckiej maj^ si^ odbyc tego samego dnia. 
Samorz^dy podzielila nie tylko sprawa otwieraJ£icego juwenalia korowodu {„za" samorz^dy politechniki oraz uniwersytetow: Przyrodni-czego i Medycznego, ale KUL i UMCS „przeciw"), ale takzeterminarz. 

- Spotkalismy si^ z samo-rz^dami wszystkich uczelni. Z Uniwersytetem Medycz-nym i politechnikq wszystko udalo sie uzgodnic. Jedynie UMCS przyszedl na spotka-nie z gotowym terminem. Z nimi nie bylo zadnej dysku-sji - relacjonuje Jakub Iwasz-ko, szef samorz^du UP 
Efekt? Tegoroczne Dni Kultury Studenckiej roz-pocznie Politechnika Lu-belska. Od 8 do 12 maja studenci b^dq si^ bawic na terenach zielonych przy ul. Nadbystrzyckiej. Juwenalia zakoncz^ Uniwersytet Me-dyczny z WSPA - od 22 do 26 maja przy ul. Chodzki. Z kolei na 15-19 maja im-

prezy na Felinie zaplanowa-ly Uniwersytet Przyrodniczy (m.in. duzy koncert disco polo 18 maja) oraz UMCS, KUL i kilka uczelni niepu-blicznych. 
-Lokalizacjajest jeszcze do ustalenia: blonia przed Zam-kiem lub inne miejsce. Ale termin jest juz ustalony - za-pewnial na naszych lamach Piotr Widomski, szef samo-rzqdu UMCS. W pi^tek chcie-lismy go spyta6 o ostateczn^ decyzje, ale byl nieuchwytny. Nikt iimy z samorzqdu UMCS nie chcial na ten temat roz-mawiac. 
Niewiele brakowalo, by 18 maja odbyl si^ jeszcze jeden duzy plenerowy koncert. Na 

ten dzie6 swoj Ekopiknik za-planowal Wydzial Ochrony Srodowiska Urz^du Miasta. W programie jest m.in. koncert Budki Suflera na blo-niach przed Zamkiem. Infor-macja o koncercie pojawila siQ juz na stronie interneto-wej zespohi. 
W piqtek w Urz^dzie Miasta rozmawiano o przesu-ni^ciu terminu Ekopikniku. - Ta data juz jest nieaktualna - powiedzial nam po spo-tkaniu Tomasz Zeliszewski, menadzer i perkusista Budki Suflera. - Impreza odb^dzie si§ w iimym terminie. 
W gr? wchodzi np. kon-cowka dlugiego majowego weekendu - 4 lub 5 maja. 


