
Samorządowcy pod kontrolą 
Bacznym okiem od kilku miesię

cy płockim samorządowcom przy
glądają się uczniowie III Liceum 
Ogólnokształcącego M. Dąbrow
skiej w Płocku. Zbierają doświad
czenia, opinie, oceniają pracę, ko
rzystają z porad samorządowców, 
uczestniczą w sesjach Rady Mia
sta, przygotowują tematyczne 
ulotki. Wszystko w ramach pro
jektu „Jak działa moja gmin@?", 
który uczniowie z trzeciego reali
zują od kilku miesięcy. 

Płockie liceum jest jedną z kilku
set szkól biorących udział w projek
cie realizowanym przez Polską Fun
dację im. Roberta Schumana, który 
ma zachęcać młodzież do aktywne
go udziału w życiu społeczności lo
kalnej.- Przede wszystkim do aktyw
nego udziału w wyborach do łokał-' 
nego samorządu, ałe także zapozna
wania się z tematyką dotyczącą 

uprawnień przysługujących miesz
kańcom, roli, praw i obowiązków 
radnych i urzędników - wyjaśnia ko
ordynator szkolnego projektu, nau
czyciel w III Liceum Ogólnokształ
cącym im. M. Dąbrowskiej w Płoc
ku, Marta Wąsek. 

Przyznaje, że młodzież świetnie 
odnalazła się w tej tematyce i zagad
nieniach. Zaproponowała sporo po
mysłów, począwszy od udziału 
w sesjach rady Miasta, poprzez spot
kanie z radnymi, przewodniczącym 
rady Miejskiej Tomaszem Korgą po 
przygotowanie ulotki traktującej 
o projekcie i monitoring lokalnej 
prasy. - Podczas spotkania w wy
dziale edukacji Urzędu Miasta Płoc
ka uczniowie rozmawiali na temat 
współpracy gminy z gimnazjami, 
sprawdzali, jak się to odbywa i po
twierdzali te informacje w szkołach. 
Przygotowali wreszcie prezentację 

multimedialną. I co jest bardzo waż
nym elementem, uczniowie uczestni
czą w tematycznej grze internetowej 
(zgłaszają projekty uchwał, odpo
wiadają na pytania) i to z bardzo do
brym wynikiem, bo są w ścisłej czo
łówce - dodaje Marta Wąsek. 

Młodzież postanowiła także 
w specjalnej ankiecie dowiedzieć 
się, co trapi a co cieszy mieszkań
ców Płocka. Okazało się, że mało 
jest powodów do radości, a niezado
wolenie budzi znikoma ilość ścieżek 
rowerowych, zbyt wolne tempo re
montów dróg, zbyt mała liczba tere
nów zielonych. - Dzieje się bardzo 
wiele i dość szybko. Tak jak w życiu 
prawdziwego samorządowca. Stara
my się proponować rozwiązania, 
pozwalające ukazać i zgłębić nam 
temat z każdej strony. To bardzo cie
kawe doświadczenia, które są świet
nym przygotowaniem do dorosłego, 
świadomego życia społecznego. 
Mnie osobiście ząfrapowało, że mo
gę zgłaszać projekty uchwał, pozna
wać pracę samorządu, samorządow
ców, dobrych i złych stron tej pracy. 
W końcu dowiedzieć się, czego mogę 
oczekiwać idąc do urzędu, żeby za
łatwić najprostszą chociażby spra
wę. Umieć zaakcentować i podtrzy
mać swoje zdanie. Naprawdę, zaan
gażowałam się - mówi Karolina, 
jedna z uczestniczek szkolnego pro
gramu. Nie ukrywa, że dla wielu jej 
koleżanek i kolegów udział w pro
jekcie to przyczynek do tego, by 
w przyszłości zaangażować się 
w pracę samorządu. 

Projekt trwa do stycznia 2010 roku. 
Płockie liceum reprezentuje w nim 
kilkudziesięciu uczniów. rad 


