
Dobry klimat 
dla miasta 

Bywa, że czas płynie wolno i zda- premiera Jerzego Buzka. i\' dziedzi
je się, że nic się nie dzieje. Bywa też, nie kultury, kultury fizycznej i tury
że raptownie gromadzą się rzeczy styki docenior..o doświadczenie wice
dobre, ale też i złe. Z perspektywy prezydenta Pawła Bartnika, do ze
tych kilkunastu dni , dla Szczecina społu doradców-ekspertów zajmują
nowy rok jest chyba szczęśliwy . . - cych się gospodarką przestrzenną za-

Parę dni temu Anna Au~styno- proszono wiceprezydenta Piotra 
wicz otrzymała "Paszport P01tyki". Mynca, do zespołu zajmującego się 
To wyróżnienie jest nie tylko nagrodą drogownictwem, geodezją i gospodar
dla samej reżyserki związanej od pa- ką gruntami wiceprezydenta Andrze
ru lat z.miejskim Teatrem Współcze- ja Kamrowskieg'l, a doradztwo w 
snym, ale też dla całego zespołu akto- sprawach zdrowia powierzono mię
rów, realizatorów. Jest to również dzy innymi Adamowi Roślewskiemu 
nagroda dla całej szczecińskiej pu- szefowi miejskiego wydziału zdrowia. 
bliczności, która uwierzyła Pani An- Także sukcesem, nie tylko fina11-
nie, że to co się dzieje w jej teatrze sowym, zakończył się kolejny Szcze
jest ważne, twórcze, ciekawe. Pani _ ciński Bal Charytatywny. Organiza- I 
Anna odbierając nagrodę w stolicy torom udało się zebrać niebagatelńą 1 

zaprosiła całą Polskę do swojego te- sum~ ponad 300 tys. zł, które prze
atru, zaprosiła ich do Szczecina pod- każą- .1a zakup ambulansu z mam
kreślając tym samym, że w naszym mografem. Ale sukcesem tegorocz
mieście dżieją się sprawy istotne i nego balu było też bardzo taktowne 
ciekawe dla wszystkich. I że choć symboliczne przekazanie władzy nad 
miasto nasze leży tak daleko od sto- województwem. Ustępujący wojewo
licy, to co tu i jak robimy może być da Marek Tałasiewicz wręczył swoje
impulsem i to dobrym nie tylko dla mu następcy Władysławowi Lisew
tego regionu. skiemu klocek budowlany, który ma 

Dla nas, mieszkańców Szczecina symbolizować rozwój i rozbudowę 
to bardzo miłe, że wysiłek ; pracę, po- Szczecina. 
mysły dostrzegają i doceniają też in- Nie wiem jak Państwo , ale ja 
ni . Dowodem na to mogą być też uważam , że właśnie te sukcesy two
ostatnie nominacje na ekspertów rzą dobry klimat wokół miasta. 


