
UCHWAŁA NR LXIV/353/22 
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 Leszkowi Januszowi Lenarcikowi 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 

Lenarcik Leszek Janusz, mgr wychowania fizycznego od 1 września 1985 r. zatrudniony w Szkole 
Podstawowej w Mścicach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, od 1 września 1999 r. do 
2 września 2018 r. pełnił funkcję dyrektora szkoły. 
Już jako nauczyciel wychowania fizycznego dbał o rozwój szkoły przy pomocy rodziców, uczniów. Budował 
boisko przyszkolne (zostało zlikwidowane w związku ze zmianą planów rozbudowy szkoły), pozyskiwał sprzęt 
biwakowy, organizował biwaki dla uczniów poszczególnych klas, brał udział w corocznych rajdach 
rowerowych dla uczniów sportowców z Gminy Będzino organizowanych przez Pana Dyrektora Bogdana 
Wojsę, organizował obozy narciarskie dla uczniów szkoły w Bieszczadach. 
Jako dyrektor szkoły dbał o informatyzację, zakup komputerów do sekretariatu, połączenie wszystkich 
pomieszczeń siecią komputerową, zakup odbiorników telewizyjnych, a później komputerów do wszystkich 
pomieszczeń w szkole (część pozyskana z Danii oraz innych firm), zakup tablic multimedialnych i monitorów 
multimedialnych. 
Pozyskiwanie środków unijnych i innych: udział w programie „Szkoła Marzeń” – pozyskano około 
100.000,00 zł, udział w programie „ Szkoła Talentów” – pozyskano około 60.000,00 zł, udział w programach 
Fundacja dla Nauki – zakup rowerów, wydanie książki ze wspomnieniami mieszkańców naszej gminy, 
doposażenie pracowni przedmiotowych. Corocznie w okresie wakacji dyrektor organizował kolonie, 
wynajmował sale szkolne i salę gimnastyczną dla młodzieżowych grup sportowych. 

Nawiązał współpracę ze szkołami Morskimi w Kołobrzegu i Darłowie, z Akademią Morską w Gdyni, 
z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Organizował wychowanie marynistycznego, rejsy jachtami 
po Jeziorze Jamno. Współpraca: Szkoła była członkiem ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnazjów 
Poszukujących z Małych Miast i Wsi zrzeszającego 30 gimnazjów z całe Polski. 

W 2010 roku zorganizował dużą konferencję naukową , w której brali udział nauczyciele i uczniowie 
zrzeszonych szkół, dyrektorzy i nauczyciele szkół z Koszalina i powiatu koszalińskiego. Szkoła była 
członkiem Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego zrzeszającego 20 szkół 
ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Dyrektor koordynował i organizował współpracę ze 
Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Od 2003 roku, gdy szkoła pozyskała jacht DeZetę, w każdą sobotę 
sezonu żeglarskiego żeglował z uczniami turystycznie bądź brał udział regatach. Organizował w trybie 
stacjonarnym kursy i egzaminy na stopień żeglarza jachtowego dla uczniów i nauczycieli. Pan Leszek Lenarcik 
był radnym gminnym pierwszej kadencji, Przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Będzino; 
Lobbował na rzecz rozbudowy szkoły – członek Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Telefonizacji dla miejscowości Mścicie, Dobiesławiec, Strzeżenice, Stoisław, Dobre. 
Inicjatywa i determinacja w budowie sali gimnastycznej przy szkole w Mścicach; między innymi 
zebrał 1200 podpisów pod inicjatywą budowy sali. Zaangażowanie w planowanie i budowę boiska Orlik przy 
szkole w Mścicach, zaangażowanie w budowę, wyposażenie i funkcjonowanie przystani w Podamirowie. 

Posiadane odznaczenia, odznaki, wyróżnienia: 
Sześciokrotnie przyznawana Nagroda Wójta Gminy Będzino, 
Medal za zasługi dla rozwoju sportu w Gminie Będzino, 
Medal za zasługi w rozwoju kultury fizycznej przyznany przez ZW SZS, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej – najwyższe odznaczenie w branży oświatowej przyznawane przez 
Ministra Edukacji Narodowej (23 września 2013 r.) 
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