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LUBLIN Ratusz i policja polecity studentom zmienic tras? tradycyjnego korowodu 
otwierajqcego cykI juwenaliowych imprez. Ci nie chĉ  o tym slyszec - A my nie 
mozemy zgodzic si? na tras?, na ktorq nie pozwala policja - odpowiadaĵ  urẑ dnicy 

DOMINIKSMAGA 
TOMASZMACIUSZCZAK Studenci wyst^pili do miasta o zgod^ na przejscie z Krakowskie-go Przedmiescia przez Al. Ractawickie, ul. Sowih-skiego i Gl^bok^ do terenow Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej, gdzie odb^dzie si^ pierwszy kon-cert. 

-We wniosku do Urz^du Miasta zaproponowalismy tradycyjn^ tras^ przemarszu, ktora jest niezmienna od lat - mowi Tomasz Tokarski z sa-morz^du uczelnianego KUL, rzecznik prasowy tegorocz-nych Lubelskich Dni Kultu-ry Studenckiej. - Zmienil si^ jedynie kierunek korowodu, ktory mial wyruszyc z placu 

Litewskiego w kierunku Politechniki Lubelskiej. Ale na tak^ trasQ, podczas wczorajszego spotkania z sa-morz^dami studenckimi, nie zgodzila si^ policja. Dro-gowka wyliczyla, ze korowod z udzialem tirow, ci^gnikow, platform i dorozek mialby kilometr dhigosci. Czyli tyle, ile liczy sobie Krakowskie Przedmiescie od Ratusza do Lipowej. - Taki przemarsz zabloko-walby Lublin - stwierdza Jerzy Ostrowski, dyrektorWydzialu Bezpieczenstwa Mieszkan-cow i Zarz^dzania Kxyzyso-wego. - W ubie^ym roku byly protesty ze przemarsz trwa za dhigo i ze centrum jest zablo-kowane. 

Jako jeden z argumentow przeciwko takiej trasie korowodu policjanci i urz^dnicy podawali to, co dzialo si^ po niedawnym wypadku radio-wozu na skrzyzowaniu Al. Ra-clawickich i ul. Sowinskiego. Centrum miasta utkn^lo w gi-gantycznych korkach, kom-pletnie „rozsypal si^" rozldad komunikacji miejskiej. 
Samorz^dom studenckim zaproponowano inn^ tras^, ktora ma bye mniej kolizyjna. Korowod przeszedlby z pi. Litewskiego bezposrednio przez ul. Narutowicza i Nad-bystrzyck^ do politechniki. Jednak przedstawiciele sa-morz^dow nie akceptuj^ za-proponowanej przez urz^dni-kow trasy. I utrzymuj^, ze sta-

nowisko Ratusza jest dla nich niezrozumiale. - Przejscie tradycyjn^ tras^ pozwala na przemarsz obok najwazniej-szych osrodkow akademic-kich naszego miasta- dodaje Tokarski. - Mamy nadzieJQ na pozytywne rozpatrzenie przez stosowne sluzby naszego wniosku. 
lymczasem magistrat nie pozostawia zhidzen: wniosek nie ma szans. - Przy wydawa-niu decyzji administracyjnej dotycz^cej wykorzystania drogwsposob szczegolny opi-nia policji jest dla nas w i ^ c a Nie mozemy wydac zgody-stwierdza Karol Kieliszek z UrzQdu Miasta. I dodaje, ze Ratusz czeka teraz na ruch ze strony studentow. 


