
OŚWIADCZENIE Nr 10.XLIV.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Wiesława Andrzeja Czarcińskiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Powiatu Sierpeckiego 
uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 
28 grudnia 2018 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz 
§ 5 Regulaminu Przyznawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” z dnia 24 lutego 2012 roku - Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie 
opiniuje nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla

Wiesława Andrzeja Czarcińskiego, jako wyraz najwyższego uznania, 
wdzięczności i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu 
Sierpeckiego.

Pan Wiesław Andrzej Czarciński pracuje w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu 
od 1 sierpnia 1982 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży 
mechanicznej i informatycznej. Od 1 września 1990 r. pełnił funkcję 
wicedyrektora szkoły. W latach 1991 -  2001 i 2007 - 2012 pełnił funkcję 
dyrektora szkoły. Jako dyrektor stawiał na ciągły rozwój placówki, 
w szczególności poprawę bazy dydaktycznej -  remont dachów na budynku 
szkoły i internatu oraz elewacji wraz z niezbędnym dociepleniem, remonty 
bieżące w klasopracowniach, łazienkach, sali gimnastycznej, siłowni, instalacji 
kanalizacyjnej, ciepłej wody w łazienkach uczniowskich, instalacji elektrycznej 
-  oświetlenie szkoły, rozbudowa monitoringu wewnętrznego jak 
i zewnętrznego, systemu alarmowego oraz otoczenia wokół szkoły. Działania te 
możliwe były dzięki aktywnej współpracy z organem prowadzącym, 
racjonalnej polityce budżetowej placówki i zaangażowaniu środowiska 
lokalnego oraz Rady Rodziców. Do inwestycyjnych sukcesów można także 
zaliczyć sfinalizowanie budowy szybu windy zewnętrznej dla osób 
niepełnosprawnych oraz umieszczenie w „Strategii rozwoju Powiatu 
Sierpeckiego do roku 2015” zapisu o budowie przy szkole pełnowymiarowej 
hali sportowej. Stało się to możliwe dzięki przychylnemu wsparciu organu 
prowadzącego oraz pozyskaniu środków z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. Na uzyskanie wsparcia dla podejmowanych przez szkołę 
inicjatyw prospołecznych miała wpływ podjęta przez placówkę współpraca 
z Sierpeckim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka 
„Szansa na Życie” oraz „Stowarzyszeniem Centrum Niezależnego Życia” 
w Ciechocinku i rozwój działalności szkolnego wolontariatu.



Pan Wiesław Andrzej Czarciński pozyskał środki z rezerwy budżetowej 
MEN na adaptację pomieszczenia na pracownię do przedmiotów 
informatycznych i zakup komputerów. Doposażył także pracownie 
przedmiotowe w ramach realizacji edukacyjnych projektów unijnych, m. in.:

• „Zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i technologii 
informacyjnej”,

• „Od nowoczesnych praktyk po współczesne zawody” - poszerzającego 
wiedzę uczniów z automatyki i robotyki,

• „Przystanek sukces” - pozwalającego rozwijać umiejętności 
matematyczne i z rysunku technicznego z zastosowaniem AutoCada,

• „Aktywna edukacja” -  zajęcia z matematyki i kursy spawacza metodami 
MIG i MAG.

Jako informatyk i entuzjasta wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy 
szkoły, zakupił program MOL do obsługi biblioteki szkolnej, program 
do kontroli zarządczej, poszerzył oprogramowanie VULCAN o moduł prawny, 
bardzo pomocny w zmieniającej się sytuacji prawnej szkół.

Jako nauczyciel dbał o rozwój warsztatu pracy, kończąc m. in. studia 
podyplomowe z informatyki czy uzyskując certyfikat „Architektura i działanie 
sieci teleinformatycznych” w Warszawskiej Wyższej szkoły Informatyki, dzięki 
któremu możliwa stała się organizacja kursów dla młodzieży w zakresie ECDL 
i CISCO.

Pan Wiesław Andrzej Czarciński jest nauczycielem wymagającym, ale 
równocześnie bardzo łubianym przez uczniów. Postawa etyczna i zawodowa 
kol. Wiesława oraz kultura osobista nie budzą zastrzeżeń. Prezentuje postawę 
szacunku dla współpracowników i przełożonych. Rzetelnie wykonuje 
powierzone zadania, przestrzegając obowiązującego prawa, postanowień statutu 
szkoły.

PRZEWODNICZĄC


