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uroczyście o warszawie 
PRZEDSTAWICIELE PRE

Z\'DENTA, rządu, parlamentu, 
Sejmiku Województwa Mazo

· eckiego, urzędu wojewódz-
·ego, zarządu Warszawy i bur
. wie stołecznych gmin, 

a także zasłużeni mieszkańcy 
· oraz radni uczestniczyli 
uroczystej sesji Rady Warsza

i powiatu warszawskiego, 
~ organizowanej w niedzielę c 

okazji Święta Warszawy na ~ 
Królewskim. - Jedna li 

· na prawach powiatu, po- ~ 
tlzielonanajednostki pomocni- ~ 
~,.e.elnice. Wiem, jak wiele ~ 
~ów i emocji wśród na- Nina Andrycz odbiera kolejną Nagrodę m.st. Warszawy 

P.j samorządowej społeczno
~ przyniosły prace nad nową 
~wą warszawską. Jestem 
zwolennikiem dokonanych 
!Wlian, wiem jednak, że tym 
którzy mieli w tej materii od
µlienne zdanie, przyświecały in
t.encje godne szacunku. Mamy 
pnie zdanie, ale wspólna jest 
nam troska o dobro Warszawy 
i jej mieszkańców. Dziś po
trzebny jest wspólny wysiłek, 
li.by nowy ustrój wszedł w życie 
jak najsprawniej - mówił wczo
r.i.i Wojciech Kozak, prezydent 

- metra. Podziękował parla
mentarzystom za przyznanie 
dodatkowych środków na bu
dowę pierwszej linii Druga ma 
powstać jednak w drodze part
nerstwa pcywatno-publicznego, 
a decyzja w tej sprawie, którą 
podejmą wkrótce radni, będzie 
najważniejszą nie tylko w bie'ią-

cej kadencji, ale prawdopodob
nie także w 12-letniej historii 
Rady warszawy - stwierdził 
Wojciech K07.ak. 

stolicy. 
Przypomniał także, że obec

f.e rozstrzygają się losy najważ
jejszej warszawskiej inwestycji 

Jak zawsze podC7.3S uroczy
stej sesji. wręcmne zostały Na
grody m.st. Warszawy i wyrM.
nienia Zasłużony dla Warszawy. 
(PC) 

Nagrody m.st. war;zawv otrzymali: Nina PnJrycz. - aktDr1Ca. ks. Marek 
Gałęziewski -dyr. Cmentarza PowąZkóWSICiE!Q. ks. stanislaw Jurczu1c·
opiekun niepelnosprawnyc, Jolanta Klodedca - pielęgniar1<a z hospi
cjum. ks. Zygmunt Malacki - duszpasterz młodzieży i warszawskich 
radnych, Bogusław Mor1ca - SOiista Teatru WielkiegO, prof. WOjCiech 
Noszczyk - kardiochirurg, znawca historii warszawskiej medyCyny, Ma
rek Nowakowski - pisarz. Janusz Przedpełski - działacz sportowy, ZOfia 
Różycka - działacZka TPD. Tadeusz Sąsara -wieloletni dyr. Grand Hote
lu, Tomasz Strzembosz - historyk, prof. Jerl!{ szaflilc - okulista. 


