
UCHWAŁA NR LXIV/352/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559) oraz § 1, § 2 i § 
3 ust. 1 lit „a” załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Będzinie nr XXXII/265/06 z dnia 1 marca 2006 r. 
w sprawie ustanowienia Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” i regulaminu jej przyznania, Rada Gminy 
w Będzinie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyznaje się Panu Bogdanowi Wojsie Odznakę „Zasłużony dla Gminy Będzino” jako wyraz 
podziękowania i uznania za zasługi dla Gminy Będzino. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Będzino. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Wojsa Bogdan, mgr turystyki, od 1 września 1981 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Będzinie 
z siedzibą w Łeknie, od 15 października 2001 r. do 26 sierpnia 2022 r. jako dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Będzinie z siedzibą w Łeknie. 

Pan Bogdan Wojsa w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie pracował 41 lat, od 1 września 
1981 r., z czego 27 lat na stanowiskach kierowniczych (6 lat jako wicedyrektor od 1993 r). Od 15 października 
2001 r. jako Dyrektor placówki. Odznaczył się niewątpliwie wyjątkową pracowitością i zaangażowaniem. 
Przykładał bardzo dużą uwagę do bezpieczeństwa uczniów i ich relacji   z rówieśnikami. Prowadził skuteczną 
politykę kadrową, dzięki czemu nauczyciele dysponują pełnymi kwalifikacjami do nauczanych przedmiotów. 
Sukcesywnie zabiegał o środki finansowe na dokonywane w szkole remonty i modernizacje. Pierwsza szkolna 
pracownia komputerowa w gminie powstała właśnie w jego szkole. Remonty klas lekcyjnych 
(współfinansowany ze środków pozyskanych na balach charytatywnych), kapitalny remont korytarza, 
świetlicy, pokoju nauczycielskiego, sekretariatów szkolnych. Remont sali gimnastycznej. Bardzo ważną 
zmianą było zbudowanie od podstaw boiska szkolnego. Pan Bogdan Wojsa wyróżniał się również 
osiągnięciami na niwie sportowej jak i dbał o rozwój szkolnej turystyki. Zorganizował 30 Rajdów rowerowych 
– impreza międzyszkolna, która zrodziła się w szkole w Łeknie, kilkanaście spływów kajakowych 
z wykorzystaniem własnego sprzętu pozyskanego z udziałem sponsorów szkoły w Łeknie, aktywnie wspierał 
wakacyjne obozy wędrowne, żeglarsko-rowerowe organizowane przez Gimnazjum w Mścicach (11 edycji). 
Pan Wojsa udzielał się w samorządzie gminy jako Radny III kadencji Rady Gminy w Będzinie jako 
Przewodniczący komisji Oświatowo-Społecznej. 

 
Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki, wyróżnienia: 

Srebrny Medal za Wieloletnią służbę – przyznany przez Prezydenta RP. 

Pięciokrotnie nagroda Wójta Gminy, 

Sześciokrotna nagroda Dyrektora Szkoły, 

Dyplom za zasługi dla Rozwoju Sportu Szkolnego. 
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