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kał w Szczecinie czy drugi w gminie Goleniów. Wy-
prowadzili się, ale radnymi nadal pozostają co jest 

wbrew logice a zwłaszcza prawu…  

Tak jest, gdy o naszych sprawach  
decydują ludzie z zewnątrz…

Obowiązujące prawo nakazuje bowiem aby radny za-
równo w czasie wyborów jak i kadencji był mieszkań-
cem gminy, w której ubiega się bądź sprawuje mandat. 
Dlatego radna Anna Wiąz, która z powodów osobi-
stych przeniosła swoje życie prywatne do Kołobrzegu, 

zrezygnowała w lipcu 2019 roku z mandatu radnej i na 
jej miejsce weszła inna osoba z tej samej listy, czyli listy 
SLD. Radna A. Wiąz wykazała w ten sposób nie tyl-
ko szacunek dla prawa i wyborców, i społeczną odpo-
wiedzialność, ale także zwykły honor. Niestety nie da 
się tego samego powiedzieć o dwojgu innych radnych 
gminnych, którzy od dawna nie mieszkają, w rozumie-
niu prawa wyborczego (a w nim nie chodzi bynajmniej 
tylko o meldunek) na terenie gminy Nowogard i w 
sposób żenujący próbują uniknąć konsekwencji tego 

faktu, czyli ani nie składają mandatu ani (mając tym 
samym za nic inteligencję wyborców) ani nie przy-
znają się do oczywistych faktów. Zatem póki miejsca 
w których decyduje się o sprawach dotyczących spraw 
publicznych będą okupowane przez osoby nie zainte-
resowane rozwojem gminy dopóty nie będziemy mie-
li w naszej gminie opracowanej i realizowanej żadnej 
spójnej polityki rozwojowej, w tym polityki demogra-
ficznej 

sm   

Ranking szkół Perspektyw

II LO pierwsze  w powiecie 
II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zajęło pierwsze miejsce w powiecie  i 20. miejsce w województwie, w rankingu opracowanym na potrzeby 
miesięcznika Perspektywy. Oznacza to poprawę w województwie o dwa miejsca w porównaniu do roku 2021. 

Ranking Liceów i Techników 
to długo oczekiwana sposob-
ność do podsumowania minio-
nego roku w edukacji na szcze-
blu krajowym i wojewódzkim. 
Nieprzypadkowo czas ogłosze-
nia wyników zbiega się z począt-
kiem roku.

Dane, które posłużyły usta-
leniu miejsc poszczególnych li-
ceów w rankingu miesięcznika 
Perspektywy pozyskane zostały 
z okręgowych komisji egzami-
nacyjnych, Systemu Informacji 
Oświatowej (SIO) MEiN i ko-
mitetów głównych olimpiad. 
W skrócie, jego zadaniem jest 
zbadanie czy uczniowie uczęsz-
czający do konkretnej szkoły 
mają duże szanse na osiągnięcie 
bardzo dobrych wyników w na-
uce. Dotyczy to nie tylko samej 

ścisłej czołówki rankingu, ale 
szkół z nieco dalszych miejsc, 
odznaczonych np. brązowymi 
tarczami. Jak bowiem wynika z 
regulaminu rankingu, wszystkie 
ujęte szkoły spełniły  kryterium 
wejścia, którym jest matura z 
języka polskiego i matematyki 
zdana przez uczniów na pozio-

mie co najmniej 0,75 średniej 
krajowej. 

II Liceum Ogólnokształcące 
przywykło już do tego, że znaj-
duje się w czołowej 50-tce liceów 
w województwie. Tym razem za-
jęło wysokie 20. miejsce. W po-
równaniu z rokiem ubiegłym jest 
to wzrost o dwie lokaty i co war-

to zauważyć to kolejny już rok, 
gdy placówka poprawia swój re-
zultat. Zebrane punkty mają też 
przełożenie na ranking ogólno-
polski. II LO zajęło 681 miejsce 
w kraju z wynikiem 37,94 pkt. 
uzyskując tym samym brązową 
tarczę. Co prawda wynik w skali 
kraju jest nieco skromniejszy niż 
przed rokiem, ale z kolei w na-
szym województwie nasze II LO 
prześcignęło takie ośrodki jak 
XI LO ze Szczecina czy Liceum 
Plastyczne z Koszalina. Z kolei 
przed znalazły się jedynie szkoły 
z większych ośrodków jak Star-
gard, Szczecin czy Kołobrzeg.

Nowogardzkie II LO nie jest 
jedyną szkołą średnią ujętą w 
rankingu Perspektyw, biorąc pod 
uwagę teren powiatu. W pierw-
szej 1000 liceów, na miejscu 37. 

W rankingu wojewódzkim zna-
lazło się również I LO im. Stefa-
na Żeromskiego w Goleniowie, 
choć w całej Polsce liceum wy-
padło z pierwszej 1000.

Gratulujemy osiągniętego 
rezultatu wszystkim pracowni-
kom szkoły, uczniom oraz ich 
rodzicom. Życzymy też, aby w 
tym roku, który nie jest łatwy z 
uwagi na przeciągające się obo-
strzenia, naukę zdalną, był nie 
tylko w ogłaszanych rankingach 
jeszcze lepszy! Życzymy również 
pozytywnego zakończenia pro-
wadzonej w 2022 roku inwesty-
cji polegającej na termomoder-
nizacji budynku szkoły, dzięki 
czemu warunki prowadzenia 
edukacji poprawią się jeszcze 
bardziej. 
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