
UCHWAtA Nr 395/XXXV1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 30 paidziernika 2017 r. 

w sprawie przyznania medalu ,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz uchwaiy Nr 308/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

16 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta 

i Gminy Serock" Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Jako wyraz uznania za wieloletnie kierowanie i tworzenie tozsamo~ci Gimnazjum 

im. Romualda Traugutta w Serocku, zaangazowanie oraz aktywnq dziatalnoid na rzecz gminy 

Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku przyznaje Pani Gabrieli Wierzbickiej-Dybek 

medal ,,Za Zastugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaiy Nr 395/XXXV1/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
30 paidziernika 2017 r. w sprawie nadania medalu ,,Za ZasCugi dla Miasta i Gminy Serock" 

Pani Gabriela Wierzbicka-Dybek z zaangaiowaniem i odpowiedzialnoSciq kierowata 

pracq Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku od 1 wrzejnia 2002r., do 31 sierpnia 

2012r. troszczqc siq o potrzeby wychowankow i ich rodzicow oraz jrodowiska lokalnego. Pani 

Dyrektor tworzyta toisamoJC szkoiy poprzez dziatania zwiazane z nadaniem imienia szkole, 

ufundowanie sztandaru szkoty oraz tablicy upamietniajqcej patrona szkoiy Romualda 

Traugutta. Tradycjq do dnia dzisiejszego sq wyjazdy do Cytadeli w Warszawie, gdzie zostat 

stracony dyktator Powstania Styczniowego Romuald Traugutt. Wspolnie z caiym 

Srodowiskiem szkolnym kreowata atmosferq tworczej pracy i rozwoju, co przejawiato sie 

w aktywnoici szkoty w wielu konkursach, przeglqdach, olimpiadach, zawodach sportowych 

o zasiqgu regionalnym i ogolnopolskim. Pod kierownictwem Pani Dyrektor gimnazjum 

uzyskiwato bardzo wysokie wyniki egzaminow zewnetrznych, plasujqc szkotq w czot6wce 

powiatu. 

Pani Gabriela Wierzbicka-Dybek dbata o wychowanie mtodych obywateli naszego 

kraju, ze szczegolnym naciskiem na postawy patriotyczne poprzez organizacjq uroczystoSci 

szkolnych, jak ~ w i q t o  Patrona i innych zwiqzanych z historiq naszego narodu. Mtodziei 

i nauczyciele szkoiy kierowanej przez Paniq Dyrektor zawsze bardzo licznie brali udziat 

w uroczysto~ciach patriotycznych, zawodach sportowych i w imprezach o charakterze 

integracyjnym organizowanych przez Miasto i Gminq Serock. 

Pani Gabriela Wierzbicka- Dybek aktywnie wspotpracowata z innymi placowkami 

oiwiatowymi, instytucjami, wspomagajqcymi siq wzajemnie w wykonywaniu zadan. Data siq 

rowniei poznaC jako organizatorka wycieczek, rajdow, biwakow dla uczniow, zapoznajqc ich 

z piqknem przyrody naszego kraju. Jako nauczyciel biologii do dnia dzisiejszego zawsze jest do 

dyspozycji uczniow, poiwiqcajqc im swoj czas na dodatkowe zajqcia. Dziatania Pani Dyretor 

byiy zawsze opanowane i skromne, ukierunkowane na zapewnienie optymalnych warunkow 

do harmonijnego rozwoju kaidego ucznia w doskonatej wspotpracy z rodzicami. Gimnazjum 

w Serocku kierowane przez Paniq Gabrielq Wierzbickq- Dybek byto zawsze bardzo dobrq 

wizytowkq edukacji szkolnej. 


