
UCHWACA Nr 470/XL111/2018 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

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

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

(Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z p6in. zm.) oraz uchwaly Nr 308/XXXIX/2005 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania medalu 

,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock" Rada Miejska w Serocku uchwala co nastgpuje: 

Jako wyraz uznania za wieloletnig, konsekwentnq i bezinteresowng dzialalnoit na rzecz 

spolecznoici lokalnej Miasta i Gminy Serock, Rada Miejska w Serocku przyznaje Panu 

Leszkowi Wierzbowskiemu medal ,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock". 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaty Nr 470/XL111/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania medalu ,,Za Zastugi dla Miasta I Gminy Serock" 

Medal ,,Za Zaslugi dla Miasta i Gminy Serock" nadaje sic osobom, ktore caioksztattem 

swej dzialalnoici zawodowej lub spoiecznej, przyczynity sie do gospodarczego, oiwiatowego, 

kulturalnego lub spotecznego rozwoju Miasta i Gminy Serock. 

Medal ,,Za Zasiugi dla Miasta i Gminy Serock" zostaje nadany jako wyraz uznania 

za wieloletniq, konsekwentnq i bezinteresowng dziaialnoit na rzecz spoiecznoici lokalnej 

Miasta i Gminy Serock. 

Pan Leszek Wierzbowski jest dziaiaczem sportowym, wiceprezesem Klubu Sportowego 

,,Sokoi Serock". Petni role masaiysty i fizjoterapeuty dla zawodnikdw druiyny seniorow Sok6t 

Serock, jak rowniei druiyn miodzieiowych. Pracq tq wykonuje zupeinie spoiecznie. Zawsze 

siuiy fachowq pomocq i w razie dodatkowej potrzeby spotkania, jest dostepny dla piikarzy. 

Jest takie zaangaiowany w dziaialnoit spoiecznq spoza obszaru sportu. 

Bierze udziai w treningach druiyny, podczas ktdrych moina skorzystat z jego pomocy. 

Wsparcie z jego strony bardzo znaczqco wpiywa na jakoit jakq prezentuje druiyna, a tym 

samym rozwoj calej piiki noinej w gminie Serock. Potrafi postawit na nogi zawodnikow, ktorzy 

bez jego pomocy nie byliby w stanie grat i pomagat druiynie w osiqganiu dobrych wynik6w. 

Jest pomyslodawcq i organizatorem projektu dla dzieci w wieku 3-7 l a t  ,,Pitkarskie 

Przedszkola LegiiU- Legia Soccer Schools. Jest rowniei organizatorem meczy sparingowych 

pierwszego zespoiu Sokola Serock z druiynami Legii. 

Pan Leszek Wierzbowski jest wzorem postawy niesienia bezinteresownego wsparcia 

i pomocy dla caiej serockiej spoiecznoici. 


