tudenci

do korzeni
WYDARZENIE Kozienaliowe koncerty przed Chatkq Zaka, juwenalia z Perl^, a na ulicach - korowod.
Lubelskie Dni Kultury Studenckiej b^dq w tym roku takie, jak dawniej
MltOSZ BEDNARCZYK

jawniamy kolejne
szczegoly swi^ta
studentow, ktore
zacznie si? za niecaly miesiqc. W srod?, 8
maja, wzorem poprzednich lat koncert inaugurujqcy LDKS zorganizuje miasto. Na bioniach
przed Zamkiem zagraj ^ : Mela Koteluk, Pezet,
Abradab, Rotten Bark,
Power of Trinity oraz Hey.
Szanse na tradycyjny
korowod przed koncertem rosn^. - Wszystko
idzie w dobr^ strong
- mowi Pawel Gajewski,
szef samorz^du Politechniki Lubelskiej. - Czekamy na zgod§ Zarzqdu
Drog i Mostow. Zabezpieczenie medyczne, ochro-

n? i sprz^tanie po przemarszu zapewnimy sami.
Po raz pierwszy od lat
korowodu nie bylo w ubieglym roku. Po tej decyzji na
forach internetowych pojawila si? lawina komentarzy oburzonych studentow. W tym roku o powrot
barwnego przemarszu
zacz^li walczyc studenci
trzech uczelni: politechniki oraz uniwersytetow:
Przyrodniczego i Medycznego. KUL i UMCS s^ przeciw. - Ale zapraszamy do
udzialu studentow wszystkich uczelni - podkresla
Gajewski.
Dzien pozniej imprezy
przenios^ si? na tereny
zielone PL przy ul. Nadbystrzyckiej. Od 9 do 12 maja
na juwenaliach wyst^pi^
m.in. Luxtorpeda, Ira, Ras

Luta, Muchy, Akurat, Enej,
Dzem i Strachy na Lachy.
Jednym ze sponsorow b?dzie - jak dawniej - Perla.
W kolejnym tygodniu
na koncerty na Felinie zaprasza Uniwersytet Przyfodniczy. Na Feliniadzie
zagraj^ m.in. Zabili Mi
Zolwia, Lipali, Happysad,
Bas Tajpan, Junior Stress,
Jamal, Milano, Stachursky
iWeekend.
W tym samym terminie swoje imprezy zaplanowaly wspolnie: UMCS,
KUL i kilka uczelni niepublicznych. Rok temu ich
koncerty byly na bioniach.
- Wracamy na miasteczko
akademickie - zapowiada
Piotr Widomski, szef samorzqdu UMCS. - Scena
zostanie ustawiona na parkingu przed Chatk^ Zaka.

- Dlugo rozmawialismy o tym z rad^ dzielnicy Wieniawa. Ostatecznie wszystko udalo si?
uzgodnic - mowi Widomski. Uzgodnienia dotyczq
m.in. obecnosci policji.
Niedawno rektor UMCS
podpisal z komendantem
wojewodzkim porozumienie o tym, ze policjanci
mog^ interweniowac na
miasteczku tylko w wyjqtkowych sytuacjach. Tak^
b?dq wlasnie Kozienalia.
- Policja b?dzie mogla patrolowac okoliczne tereny
- podkreslaMdomski.
Majowe imprezy zakohczy Uniwersytet Medyczny - potrwaj^ od 22 do
26 maja przy ul. Chodzki.
Gwiazdy Kozienaliow i Medykaliow na razie s^ tajemnic^.

