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Płock
1.

Charakterystyka miasta

Płock to historyczna stolica Mazowsza i Polski. Na przełomie XI i XII wieku tu właśnie mieściła się rezydencja polskich
władców - Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, a Płock był stolicą Polski. Obaj monarchowie pochowani są
w płockiej Bazylice Katedralnej. W kompleksie zabudowań opactwa pobenedyktyńskiego i dawnego zamku książąt mazowieckich mieści się dziś Muzeum Diecezjalne, w którym prezentowane są m.in. unikalne eksponaty z diecezjalnego skarbca (najstarsze pochodzą z XII i XIII wieku). W Płocku znajduje się także znane w kraju i Europie Muzeum Mazowieckie, które
słynie z najbogatszych w Polsce zbiorów sztuki secesyjnej, „Małachowianka” - najstarsza szkoła w kraju (działająca od XII w.)
i Towarzystwo Naukowe Płockie, jedno z najstarszych w kraju.
Ponad 120. tysięczny Płock jest też ważnym ośrodkiem gospodarczym w kraju - stolicą polskiego przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. Tu ma swoją siedzibę Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - jedno z największych przedsiębiorstw
w Europie Środkowej, potentat na rynku paliw płynnych i produktów petrochemicznych. Ponadto w mieście dobrze rozwija się przemysł spożywczy, odzieżowy, maszyn rolniczych i materiałów budowlanych. W Płocku znajduje się także fabryka
odzieży dżinsowej Levi Strauss, CNH Industrial Polska - jedyny w Polsce i największy w centralnej Europie producent kombajnów zbożowych New Holland, Basell Orlen Polyolefins, który w Płocku uruchomił dwa największe na świecie zakłady
produkcyjne polipropylenu i polietylenu oraz wiodący producent w branży spożywczej - Dr Oetker Dekor.
Miasto Płock stwarza dogodne warunki do uprawienia wielu dyscyplin sportu i aktywnego wypoczynku – funkcjonują
u nas dwa stadiony, korty tenisowe, nowoczesna ścianka wspinaczkowa, skatepark i kryte pływalnie. Najwięcej emocji fanom
sportu dostarczają zawodnicy drużyny piłki ręcznej SPR Wisła Płocka występujący w PGNIG Superlidze oraz piłkarze nożni
występującej w ekstraklasie drużyny Wisła Płock. Latem można korzystać z usytuowanego nad Wisłą naturalnego kąpieliska
„Sobótka”. Wyjątkowo piękne położenie Płocka zadecydowało o jego atrakcyjności turystycznej. Gości przyciąga położony
na wysokiej skarpie ogród zoologiczny, który posiada około 3,5 tysiąca zwierząt reprezentujących ponad 350 gatunków.
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Współpraca międzynarodowa
Bogate jest życie kulturalne miasta. Od wiosny do jesieni na płockim Starym Rynku, nadwiślańskiej plaży oraz w nowoczesnym amfiteatrze odbywa się szereg dużych, międzynarodowych imprez muzycznych, jak festiwal muzyki elektronicznej AUDIORIVER, czy Polish HIP-HOP Festiwal. Niezapomnianych przeżyć dostarczają koncerty i spektakle organizowane we
wnętrzach Bazyliki Katedralnej, salach koncertowych i Teatrze Dramatycznym.

2.

Miasta partnerskie

Płock prowadzi bardzo ożywioną współpracę z 14 miastami partnerskimi. Są to w kolejności zawierania umów poartnerskich:
Loznica (Serbia, 1972), Darmstadt (Niemcy, 1988), Fort Wayne (USA, 1990), Forli (Włochy, 1993), Możejki (Litwa, 1994), Nowopołock (Białoruś, 1996), Auxerre (Francja, 2000), Bielce (Mołdawia, 2000), Thurrock (Wielka Brytania, 2004), Mytiszczi (Rosja, 2006),
Huai’an (Chiny, 2010), Plewen (Bułgaria, 2011), Żytomierz (Ukraina, 2013) i Rustawi (Gruzja, 2016). Ponadto Płock utrzymuje
kontakty na podstawie podpisanego listu intencyjnego o współpracy z Bayanzurkh w Mongolii (2013).

3.

Opis działań z zakresu współpracy z miastami partnerskimi

Dorocznym świętem wszystkich miast partnerskich Płocka jest Piknik Europejski organizowany od 1999 roku. Impreza
odbywa się co roku w maju w okolicach Dnia Europy, obchodzonego 8 maja. Gościmy wtedy delegacje z naszych miast
partnerskich. Dzięki występom zespołów muzycznych, wystawom i pokazom Piknik Europejski jest bardzo dobrą okazją
do integracji, wzajemnego poznania i prezentacji dorobku kulturalnego naszych partnerów.
Realizujemy wspólnie wiele innych projektów, z których warto wymienić współpracę klubów pływackich Płocka i Mytiszczi
realizowaną od 2011 roku, wymianę uczniowską pomiędzy liceami w Płocku, Fort Wayne, Auxerre, Darmstadt i Mytiszczi,
Wakacyjne Warsztaty Języka Angielskiego z nauczycielami z Fort Wayne, udział młodych płockich muzyków w Europejskiej Orkiestrze Młodzieżowej i płockich dzieci w międzynarodowym obozie dziecięcym w Darmstadt. Od kilku lat w Płocku
latem odbywa się międzynarodowy festiwal folklorystyczny Vistula Folk Festiwal, na którym prezentują się zespoły z miast
partnerskich. Ponadto Miasto Płock wspiera od kilku lat akcję charytatywną Akcja Paczka, która jest organizowana
przez harcerzy przed Świętami Bożego Narodzenia i polega na dostarczeniu paczek Polakom zamieszkałym w naszym
miastach partnerskich w Mołdawii (Bielce) i na Ukrainie (Żytomierz).
Europejska Orkiestra Młodzieżowa to coroczne przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez miasto Darmstadt od
1988 roku. Bierze w nim udział kilkudziesięciu młodych muzyków z Darmstadt i jego miast partnerskich. Płoccy uczestnicy
biorą udział w tym wydarzeniu od początku jego istnienia. Młodzi muzycy najpierw spotykają się w Darmstadt, tam dają
pierwszy koncert, a potem wyruszają w podróż do jednego z miast partnerskich Darmstadt. W Płocku orkiestra gościła do
tej pory trzy razy: w 1998, 2003 i 2013 roku.
Warsztaty języka angielskiego prowadzone są w Płocku od 2000 roku w okresie wakacji, zazwyczaj w lipcu, przez
nauczycieli z miasta partnerskiego Fort Wayne (USA). Udział w zajęciach mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Niewątpliwym atutem warsztatów jest to, że są prowadzone przez tzw. native speakerów, gdzie podczas zajęć można poznać typową
amerykańską odmianę języka angielskiego.
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Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego powstał w 2015 r.
Jest państwową jednostką budżetową podległą MSWiA.
Działa na rzecz dalszej profesjonalizacji samorządu terytorialnego i administracj publicznej.
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