
GABRIELA WIERZBICKA-DYBEK- uchwałą Nr 395/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

30 października 2017 r. został przyznany medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” jako 

wyraz uznania za wieloletnie kierowanie i tworzenie tożsamości Gimnazjum im. Romualda 

Traugutta w Serock, zaangażowanie oraz aktywną działalność na rzez gminy Miasto i Gmina 

Serock. 

EWA GRZYBOWSKA-  uchwałą Nr 366/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  

30 października 2017r. został przyznany medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” jako 

wyraz uznania za aktywną działalność na rzecz mieszkańców Serocka oraz społeczny wkład w 

życie sportowe i kulturalne oraz wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki 

finansowej w jednostkach kultury i sportu na terenie Miasta i Gminy Serock podczas 

długoletniej pracy jako główna księgowa w tych jednostkach.  

DANUTA PRUSINOWSKA- uchwałą Nr 397/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 

października 2017r. został przyznany medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” jako wyraz 

uznania za zaangażowanie w kierowaniu Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Zegrzu i 

aktywną działalność  na rzecz gminy Miasto i Gmina Serock.  

Płk IRENEUSZ FURA- uchwałą Nr 398/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

 30 października 2017r. został przyznany medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” jako 

wyraz uznania za zaangażowanie we współdziałanie z terenowymi organami administracji 

 w zakresie promocji obronności, otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej oraz aktywne 

wspieranie działalności patriotyczno- obronnej Miasta i Gminy Serock 

JAN KRUTUL- zarządzeniem Nr 152/B/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 

 3 listopada 2017r. została przyznana nagroda za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury   

 

ARKADIUSZ SIEMIŃSKI- uchwałą Nr 399/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  

30 października 2017r. została przyznana nagroda za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu 

MARIUSZ ŚLEDZIEWSKI- zarządzeniem Nr 153/B/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

 z dnia 3 listopada 2017r. została przyznana nagroda za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 

sportu 

MARIUSZ ROSIŃSKI- zarządzeniem Nr 154/B/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia  

3 listopada 2017r. zostało przyznane wyróżnienie za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu  

  

MARIUSZ KUSIAK- uchwałą Nr 400/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  

30 października 2017r. zostało przyznane wyróżnienie za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 

kultury  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W ZEGRZU -  wyróżnienie za 

upowszechnianie idei patriotyzmu i podtrzymywania tradycji narodowych  



 

 

ANNA ROMANOWSKA- SOŁTYS SOŁECTWA STANISŁAWOWO- podziękowanie za 

zaangażowanie w realizację wydarzeń towarzyszących jubileuszowi obchodom 600-lecia 

nadania Serockowi praw miejskich 

 

 

 

 

 

 

 

   


