
Zapraszamy do ogólno-miejskiej dyskusji na tematy 
wymienione przez naszą Organizację. Piszcie listy 
i wysyłajcie e-maile, przychodźcie do naszego biura. 
Wspólnie przygotujemy koncepcje fajnego miasta, 
przyjaznego, bezpiecznego i wesołego.

1.  Jak wykorzystać możliwości jakie daje przemysł zlokalizowany 
w Płocku (PKN Orlen, PERN, New Holand), pokaźny budżet miasta 
(700mln) i atrakcyjne położenie na Wzgórzu Tumskim nad Wisłą?

2. Czy nie można efektywniej wykorzystać Bazy Sportowo-
Rekreacyjnej (Hala Widowiskowo-Sportowa, stadion na poziomie 
europejskim i stadion miejski), a także kompleks rekreacyjno-kąpielowy 
(Sobótka), oraz nowo odbudowany obiekt PTW?

3. W jaki sposób lepiej organizować życie kulturalne 
i rozrywkę w oparciu o Teatr Dramatyczny, amfiteatr, molo z kawiarnią 
i ciekawe ukształtowanie wiślanego nabrzeża?

4. Jak zintegrować i uaktywnić środowiska młodzieży 
akademickiej (4 uczelni) i 10 szkól średnich? To znaczące zasoby 
i energia którą warto uruchomić.

5. Czy nie warto tworzyć swoją własną, przyjazną, małą Ojczyznę 
i stawiać ambitne cele jak np.: Wrocław, Gdynia, Grodzisk Mazowiecki, 
Sopot czy Mszczonów? Dlaczego mamy być gorsi, skoro są realne 
szanse na to, żeby było lepiej?

6. Jak potencjał mieszkańców naszego miasta przekuć w sukces, aby 
nie zmarnować okazji, która na pewno nie będzie trwać wiecznie?

Adres:

Płock, ul. Piękna 4B
Tel/fax: 24 264 24 00
e-mail: towarzystwopp2012@gmail.com

Dyżury: środa w godz. 15:30 – 17:30

Żeby płockie nabrzeże znów zatętniło życiem

Młodzi obywatele naszego miasta, 
włączcie się do tej ważnej batalii 

o Wspaniały Płock, 
przetwórzmy marzenia 

w rzeczywistość, 
realizujmy 

ambitne plany.

Nasze funkcjonowanie 

rozpoczynamy 

od następujących 

pytań:



Towarzystwo Przyjaciół Płocka działa od 1998 
roku, jest organizacją społeczną, skupiająca 
w swoich szeregach aktywnych mieszkańców miasta 
i sympatyków, którzy pragną, aby miasto Płock 
było coraz piękniejsze i bardziej przyjazne dla nich 
i turystów.

Chcemy przypominać historię Płocka i wspierać w tym 
zakresie edukację młodego pokolenia. Jednym z obszarów 
naszego zainteresowania jest związek miasta z Wisła 
i roli, jaką królowa polskich rzek odegrała w historii 
naszego grodu.

Podjęliśmy próbę uaktywnienia Towarzystwa 
Przyjaciół Płocka dla stworzenia możliwości 
większego wpływu na realizację nowych, 
pożytecznych inicjatyw i pomysłów.

Chcemy mieć możliwość oddziaływania na struktury władzy samorządowej 
w kwestii tworzenia klimatu dla rozwoju i realizacji społecznych inicjatyw.

Deklarujemy otwartość na współpracę z innymi 
organizacjami społecznymi i młodzieżą. Spróbujmy 
razem w oparciu o wspólne pomysły uciekać od 
szarości zycia.

Twórzmy wizję miasta rozwojowego i znaczącego 
zamiast zmierzać w kierunku gasnącej 
podwarszawskiej prowincji.


