Program JUTRO JEST

W dniu 28 listopada na zaproszenie Burmistrza Miasta Piastowa i Pe³nomocnika ds. profilaktyki i przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, przyby³ do Piastowa Jarek Wajk artysta wspó³pracuj¹cy miedzy innymi z zespo³ami : COLLAGE, DAAB,
THE LIZZARDSDAY (póniej HOUK), a od 1988 roku do grudnia 1995 r. z grup¹
ODDZIA£ ZAMKNIÊTY, legend¹ polskiej sceny muzycznej. Z grup¹ OZ nagra³ 3
p³yty : Z mi³oci do rock & rolla, Terapia, ...wierzê, ¿e moja BEZSENNOÆ
bêdzie twoja....
Jest to kolejny po Piotrze Lupim Lubertowicz wykonawca,
który zaprezentowa³ m³odzie¿y
profilaktyczny program artystyczny bêd¹cy swego rodzaju
pamiêtnikiem, zapisem drogi
przez sztuczne raje, samotnoæ, zw¹tpienie. Program JUTRO JEST opowiada o Drodze
do Domu, Rodziny, Mi³oci - Drodze do Drugiego Cz³owieka i do
Boga.
Artysta mówi³ i piewa³ nie tylko o tym czym jest na³óg ale jaka
jest cena wejcia w piek³o na³ogu, ukazuj¹c gdzie nale¿y szu-
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kaæ powodów ucieczki w
sztuczne raje.
Program JUTRO JEST to spotkanie, którego wartoæ dydaktyczn¹, edukacyjn¹ potwierdzaj¹
odczucia i opinie m³odych odbiorców, ich wychowawców, pedagogów szkolnych, a tak¿e terapeutów i ludzi dotkniêtych omawianymi problemami . Program
profilaktyczny w takiej konwencji jest doskona³ym uzupe³nieniem
dzia³añ realizowanych w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ. Owoce spotkañ takich jak to, mog¹
okazaæ siê wiêksze ni¿ rezultaty

suchych prelekcji dotycz¹cych
zagro¿eñ czy tego jaki jest sk³ad
tej czy innej substancji psychoaktywnej i jakie s¹ zewnêtrzne
objawy za¿ycia tego czy innego
rodka /tego typu informacje
mo¿na bez trudu znaleæ na stronach internetowych, a wielu, tak¿e, m³odych ludzi, mog³oby mówiæ o tym, ca³ymi godzinami, z
ogromn¹ znajomoci¹ tematu/.
W realizacji programu uczestniczy³o ok. 500 uczniów piastowskich szkó³: Gimnazjum nr
1, Gimnazjum nr 2, Z.S. im. F.
Nanesna.
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dok. ze str. 1
Zamiast przemylanych,
kompleksowych napraw
dróg - które pamiêtaj¹ niejednokroæ czasy powstania
warszawskiego - przeprowadza siê masowo tzw. frezowanie, czyli wymianê tylko zewnêtrznej cienkiej,
warstwy asfaltu. Jest to
operacja szybka i tania,
mo¿liwa do przeprowadzenia w jeden weekend. Niestety, po kilku latach nowa
nawierzchnia wymaga kolejnego remontu. Technologiê tê wymylono dla potrzeb doranego ³atania
dziur w asfalcie. Jej zastosowanie do remontów ca³ych ulic, choæ kontrowersyjne, kolejnym prezyden-

tom miasta propagandowo
bardzo siê jednak op³aca³o.
Któ¿ bowiem przejmowa³by
siê tym, co bêdzie za piêæ
lat?
Fatalne zaniechania
Polityka naprawiania nie
tych ulic, które tego najbardziej potrzebuj¹, lecz tych,
które naj³atwiej jest wyremontowaæ i pokazaæ w telewizji, idzie w parze z chaotyczn¹ polityk¹ inwestycyjn¹. Wa¿niejsza jest budowa nowego stadionu Legii, odleg³ego o rzut pi³k¹ od
równolegle budowanego
Stadionu Narodowego, ni¿
budowa obwodnic i ulic, których brak parali¿uje Warszawê. Trasa ul. Nowolazu-

rowej, której rodkowy odcinek mia³ byæ odci¹¿eniem
dla tunelu przy Dwigowej,
znajdowa³a siê w planach
od dawna. Budowa tego
akurat odcinka zosta³a jednak od³o¿ona na nieokrelon¹ przysz³oæ. Gdyby
nie to zaniechanie, remont
tunelu mo¿na by dzi przeprowadziæ niemal bezkolizyjnie. B³êdy i zaniechania
w³adz miasta zaczynaj¹ siê
dzi mciæ - niestety nie na
ich sprawcach, którzy, zapatrzeni w s³upki partyjnych
sonda¿y, w ogóle siê tym
nie przejmuj¹, ale na nas,
mieszkañcach.
Maciej Bia³ecki
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