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Prezydent Andrzej Nowakowski
podczas noworocznego spotkania
z przedstawicielami środowiska
sportowego wręczył nagrody
za osiągnięcia sportowe w 2018 roku
i stypendia sportowe na 2019 r.

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny w historii budżet naszego miasta przekroczy miliard złotych.
Znaczącą pozycję wśród wydatków nadal stanowią inwestycje, na które
zarezerwowaliśmy 240 mln zł. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć są
m.in. przebudowa al. Kilińskiego, Tysiąclecia, Przemysłowej, budowa
nowego wiaduktu do zoo, kontynuacja modernizacji przedszkola przy
Łączniczek, rozpoczęcie budowy nowej siedziby przedszkola nr 17 przy
ul. Kossobudzkiego, dokończenie remontu internatu „Siedemdziesiątki”.
O niektórych zadaniach mogą Państwo przeczytać w tym wydaniu Miasto! Żyje. Na bieżąco informacje dostępne są też na stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka.
Wiele stron tego wydania poświęciliśmy organizacjom pożytku publicznego. Zachęcam Państwa do przekazywania 1 procenta swojego podatku
dochodowego na rzecz płockich opp. Te organizacje prowadzą różnorodną działalność dedykowaną mieszkańcom Płocka, więc wskazując je
w deklaracji PIT-37 przekazujemy pieniądze naszej wspólnocie lokalnej.
W ubiegłym roku w sumie na ich konta trafiło ponad 936 tys. zł. Może
w tym roku ta kwota będzie większa?
Zapraszam Państwa do lektury, a także do odwiedzania strony plock.eu
i mojego profilu na Facebooku.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski
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Budżet Płocka
znów przekroczy miliard złotych
Po raz drugi w historii miasta budżet
przekracza miliard złotych. Na same inwestycje Płock wyda w 2019 roku 240 mln zł.
– Wśród przedsięwzięć zaplanowanych
do realizacji jest tzw. drugi program mobilności miejskiej, na który pozyskaliśmy
ponad 40 mln zł dofinansowania z Unii
Europejskiej – wyjaśnia prezydent Płocka
Andrzej Nowakowski. – Program zakłada

kompleksową przebudowę al. Kilińskiego,
a także budowę nowego wiaduktu do
ogrodu zoologicznego, parkingu przy
zoo oraz kupno nowych autobusów niskoemisyjnych.
Realizacja tego programu wprowadzi
na płockie ulice kolejne elementy smart
city – inteligentny system zarządzania
ruchem na głównych skrzyżowaniach,

W tym roku al. Kilińskiego przejdzie kompleksową przebudowę. Na tę inwestycję pozyskaliśmy unijne dofinansowanie
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Po ulicach Płocka jeździ coraz więcej nowoczesnych, w tym hybrydowych autobusów.
W tym roku tabor Komunikacji Miejskiej wzbogaci się o kolejne pojazdy niskoemisyjne

system zarządzania parkingami (pokazujący liczbę wolnych miejsc parkingowych)
oraz system ostrzegania kierowców
o utrudnieniach.
Kompleksowa przebudowa wraz z rozdziałem kanalizacji czeka ul. Tysiąclecia,
będzie remont Kolejowej, przebudowana
zostanie ul. Pocztowa, a także zacznie się
remont ul. Chopina i ul. Spółdzielczej. Przy
okazji tej ostatniej inwestycji rozwiązany
zostanie problem zalewania ulicy pod
wiaduktem.

W tegorocznym budżecie miasta 19
mln zł zostało zapisane na rozbudowę
ul. Przemysłowej (na odcinku od obwodnicy miasta Płocka do drogi powiatowej
nr 5205W). Znaczącą pozycją w budżecie jest budowa stadionu Wisły Płock,
na którą w tym roku zarezerwowano
31 mln zł. Będą kolejne inwestycje w bazę
oświatową: kontynuacja modernizacji
Miejskiego Przedszkola nr 6, budowa
nowej siedziby dla przedszkola nr 17
przy ul. Kossobudzkiego, zakończenie
modernizacji internatu Zespołu Szkół

www.plock.eu
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Technicznych w al. Kilińskiego, a także
budowa boiska do piłki ręcznej przy Szkole
Podstawowej nr 21 przy ul. Walecznych
czy przebudowa boisk przy SP nr 16 przy
ul. Piasta Kołodzieja.
Na liście inwestycji są też zadania wybrane przez płocczan w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka m.in.
place zabaw – w tym jeden wodny,
wieże lęgowe dla jeżyków, przystań
w Borowiczkach, czy tężnia solankowa.

– Będziemy dalej rewitalizować północną pierzeję ul. Sienkiewicza, zajmiemy
się budową placu zabaw obok spichlerzy przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz
z umocnieniem skarpy oraz rozbudujemy
system roweru miejskiego – informuje
prezydent Nowakowski.
Szczegółowe informacje na temat
tegorocznego budżetu można znaleźć
na stronie bip.ump.pl w zakładce Majątek
i Finanse.

Zakres inwestycji na ul. Tysiąclecia obejmuje m.in.
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną
oraz remont jezdni wraz z chodnikiem i oświetleniem po stronie południowej
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Wodociągi Płockie: operacja – kanalizacja

Renowacja
kolektorów ściekowych
podzielona została
na dwa etapy

W najbliższym czasie Spółka zaczynie
kolejny, duży projekt związany z uporządkowaniem gospodarki ściekowej
na terenie Płocka. Będzie to renowacja
kolektorów ściekowych, praktycznie na
terenie całego miasta.
Prace podzielone są na dwa etapy. W tym
roku pierwszy etap będzie polegał na
renowacji kanałów na Podolszycach Północ i Południe oraz wzdłuż Al. Jachowicza
i od ul. Norbetańskiej, przez Warszawską, pl.
Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, Małachowskiego do Starego Rynku.
Kolektory te powstały w różnym czasie
(niektóre w latach 80., inne – w latach 30. XX wieku) i wykonane zostały
z różnych materiałów. Teraz wymagają
wzmocnienia i uszczelnienia. Operacja
będzie kosztowna – pochłonie 18 mln zł.

Ich renowacja będzie prowadzona metodą bezodkrywkową. W kanał zostanie
„wpuszczony” rękaw, który „przyklei się”
do ścian kanałów i zastygnie.
Do renowacji przeznaczone są również
studnie, łączące poszczególne fragmenty
tych kolektorów. Ich odnowienie może
być przeprowadzone tylko tradycyjną
metodą, a to oznacza wykopy i zamykanie ulic na trzy - cztery dni (nie będzie to
dotyczyć Podolszyc).
Stanie się tak m.in. na skrzyżowaniu
ul. Norbertańskiej i Klonowej, na pl. Dąbrowskiego obok Wieży Ciśnień, przy ul.
Kościuszki obok siedziby prokuratur, na
skrzyżowaniu ul. Teatralnej i Małachowskiego, czy w Al. Jachowicza na wysokości
Hotelu Petropol. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

www.plock.eu
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Nowi młodzieżowi radni
– Gratuluję zdobycia mandatu i zaufania,
jakim zostaliście obdarzeni przez społeczności waszych szkół. Bycie radnym, to duże
wyróżnienie, ale też odpowiedzialność
– mówił prezydent Andrzej Nowakowski do
członków Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
podczas ich pierwszego posiedzenia.
Wybory na nową, 2-letnią kadencję odbyły
się w 31 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 14 grudnia 2018 r. Zgodnie
ze statutem MRMP okręgiem wyborczym
jest każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa (w tym roku szkolnym jest ich 53,
ale nie każda placówka była zainteresowana
przeprowadzeniem wyborów na swoim
terenie). Radnymi mogą być uczniowie

(zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych), którzy ukończyli (w roku wyborczym)
co najmniej 13 lat, a nie ukończyli 21 lat.
Podczas styczniowej sesji młodzieżowi
radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Przewodniczącym Rady został Michał
Wyrębkowski (uczeń Jagiellonki), wiceprzewodniczącymi: Krystian Czechowicz
(z III LO), Aleksander Dyka (z Małachowianki) i Oliwia Wyrzykowska (z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego),
a sekretarzem Alan Trojanowski (z Akademickiego LO przy PWSZ).
Z młodzieżowymi radnymi można kontaktować się m.in. na profilu facebook.com/
MRMPlocka

Młodzieżowi radni podczas pierwszej sesji

8

Dla Orkiestry polecą nad Płockiem

Od lewej: Grzegorz Błaszkiewicz, prezydent Andrzej Nowakowski, Maciej Sajnog -wiceprezes AZM

Prezydent Andrzej Nowakowski zaoferował na aukcję Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy „Lot nad Płockiem”.
Licytację kwotą 4950 zł wygrał Grzegorz
Błaszkiewicz. Na konto Orkiestry wpłacił
jednak okrągłą sumę – 5 tys. zł.
– Cieszę się, że jest tak wielu ludzi, którzy
chcą dzielić się dobrem. Podczas finałów
staramy się zaproponować na aukcję jakąś
atrakcję, aby wesprzeć Orkiestrę. W tym roku
w zrealizowaniu mojego pomysłu pomoże
Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej – mówił prezydent Andrzej Nowakowski
podczas spotkania w ratuszu.

Pan Grzegorz przyznał, że wspiera przedsięwzięcia charytatywne, a od ubiegłego
roku ma także osobistą motywację. – Rok
temu mój syn przeszedł operację w Centrum Zdrowia Dziecka. Wrócił do zdrowia dzięki wysiłkowi lekarzy i sprzętowi
oznaczonemu czerwonym serduszkiem.
Maciej Sajnog, wiceprezes Stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Mazowieckiej
zaproponował, że lot mógłby się odbyć
na wiosnę, w kwietniu lub maju.
Podczas 27 Finału WOŚP w Płocku z kwest
i licytacji uzbierano rekordową kwotę
323.366, 29 zł.

www.plock.eu
9

Nie ma już opłaty za psa
Od 2019 roku nie ma już opłaty za posiadanie psa. Uchwałę w tej sprawie Rada
Miasta Płocka podjęła podczas wrześniowej sesji w ubiegłym roku (Uchwała
nr 845/LI/2018).
Jednocześnie przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach
i opiekunach psów (określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Płocka).
Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie stwarzały i nie stanowiły
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt i nie były uciążliwe dla innych osób.
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Właściciele lub opiekunowie zwierzęcia
zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na
terenach przeznaczonych do użytku
publicznego (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z psów przewodników).
Odchody zwierzęce należy zebrać do
szczelnej torby i umieścić w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów
zmieszanych lub koszach ulicznych.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na place zabaw, których właścicielem
jest Miasto.

Fundusz dofinansował posadzenie roślin

Nowe drzewa w Lasku Brzozowym na Podolszycach Południe

W ubiegłym roku, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, posadziliśmy w Płocku
379 drzew, 6788 krzewów i 1368 innych
roślin wieloletnich.
Wśród posadzonych roślin były m.in.
następujące gatunki: klony pospolite
i polne, jesiony, brzozy, kasztanowce
czerwone, dęby szypułkowe, jarzęby,
platany, świerki, róże pomarszczone, róże
okrywowe odporna na warunki miejskie
„Marathon”, jałowce, berberysy, hortensje,
pęcherznice oraz rozchodniki.

Zadanie pod nazwą „Uzupełniające
nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin
wieloletnich na terenie miasta Płocka w 2018 r.”, zostało dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowisk a i Gospodark i Wodnej
w Warszawie w formie dotacji na kwotę
332.718,09 zł.

www.plock.eu
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1% DLA PŁOCKA
Składając roczny PIT możemy wesprzeć tych, którzy działają
na rzecz mieszkańców Płocka. Organizacje pożytku publicznego są aktywne w bardzo różnych obszarach m.in. pomocy
społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień, kultury, edukacji,
sportu i rekreacji. Zachęcamy do przekazania 1 proc. swojego
podatku na rzecz płockich opp.
Od tego roku wprowadzone zostały zmiany w sposobie
rozliczania się z urzędem skarbowym. Od 15 lutego 2019 r.
podatnicy mogą korzystać z usługi Twój e-PIT. Szczegółową
instrukcję, w jaki sposób można przekazać 1 proc. można
znaleźć m.in. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl lub na
Portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych, 2017 r.
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1% dla Płocka – lista organizacji
Aeroklub Polski
KRS 0000122672 – cel szczegółowy:
Dla Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej
w Płocku
ul. Bielska 60 skr. poczt. 46, 09-400 Płock
tel. 24 366 35 34 w godzinach 8-16
www.aeroklubplock.pl

Aeroklub skupia przedstawicieli wielu sportów związanych z lataniem – od modelarzy
po pilotów wykonujących akrobacje lotnicze.
Prowadzi działalność modelarską, sportową,
lotniczą i szkoleniową.

Bank Żywności w Płocku
Związek Stowarzyszeń
KRS 0000296823

ul. 3 Maja 18 pok. 315, 09-402 Płock
tel. 24 264 42 98
www.bankizywnosci.pl
e-mail:pomozinnym@poczta.onet.pl
Wspiera żywnością potrzebujących – seniorów, dorosłych i dzieci – za pośrednictwem
organizacji walczących z głodem. Bezpłatnie
dostarcza im pełnowartościową żywność,
pozyskaną m.in. z nadprodukcji, zbiórek
i darowizn. Jego misją jest przeciwdziałanie
utylizacji lub marnowaniu żywności oraz
zmniejszenie obszarów niedożywienia.

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej
KRS 0000349425

ul. Sienkiewicza 34, 09-400 Płock
tel. 24 267 82 40
www.fundacjaplock.caritas.pl
e-mail: fundacjaplock@caritas.pl
Wspiera osoby chore, potrzebujące i wykluczone społecznie. Organizuje pomoc
materialną i finansową dla osób w trudnej
sytuacji życiowej. Prowadzi wspólne działania z Caritas Diecezji Płockiej.

Centrum Psychologiczno-Pastoralne
METANOIA
KRS 0000343876

Al. Kobylińskiego 21a, 09-400 Płock
tel. 24 268 04 48, 24 268 66 81,
513 107 753
www.cpp-metanoia.com
e-mail: metanoia@op.pl
Pomaga osobom przeżywającym różne
trudności w znalezieniu chęci i siły do zmian
w życiu, ponieważ słowo „metanoia” w języku greckim oznacza „przemianę”. Centrum
oferuje porady, kursy, szkolenia i warsztaty
z wielu dziedzin, m.in. psychologii, pedagogiki, prawa, mediacji, profilaktyki i terapii
uzależnień.

www.plock.eu
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Chorągiew Mazowiecka Związku
Harcerstwa Polskiego
KRS 0000291419

ul. Krótka 3a, 09-402 Płock, tel. 24 262 92 13
www.mazowiecka.zhp.pl
e-mail: biuro@mazowiecka.zhp.pl
Misją ZHP jest wychowanie dzieci i młodzieży
- wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju
i kształtowanie charakterów przez stawianie
wyzwań. Chorągiew propaguje też piękno
regionu, jego historię i teraźniejszość, zachęcając młodych ludzi do aktywnego działania
na rzecz Mazowsza. Swoje zadanie realizuje
poprzez organizację m.in.: wypoczynku
dla młodych, przedsięwzięć kulturalnych,
turystycznych i sportowych oraz kształcenie
specjalistyczne.

Chorągiew Mazowiecka Związku
Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP PŁOCK
im. Obrońców Płocka 1920 roku
KRS 0000291419 – cel szczegółowy:
Hufiec ZHP PŁOCK
ul. Krótka 3a, 09-402 Płock
tel. 24 262 33 96
www.plock.zhp.pl
e-mail: plock@zhp.pl

Wspiera rozwój dzieci i młodzieży, prowadząc gromady zuchowe i drużyny
harcerskie oraz placówki wsparcia dziennego: świetlicę miejską „Przytulisko”
i klub profilaktyki środowiskowej „Przyjaciele”. Ponadto organizuje wypoczynek
letni i zimowy, kursy pierwszej pomocy.
Zajmuje się też upamiętnianiem ważnych
historycznych rocznic: odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych, obrony Płocka
1920 roku oraz wybuchu Powstania
Warszawskiego. W działaniach Hufca
ZHP Płock uczestniczy kilkuset młodych
płocczan.

Harcerze podczas uroczystości
z okazji 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
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Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi
Płockiej – Młodzi Razem”
KRS 0000216768

ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock
tel. 24 268 37 74
www.mlodzirazem.pl
e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl
Fundusz wspiera dzieci i młodzież w zakresie edukacji, kultury, ekologii, zdrowia,
sportu, sztuki, demokracji i tolerancji, realizując programy stypendialne, grantowe
i edukacyjne. Prowadzi projekty będące
odpowiedzią na potrzeby społeczności
lokalnej Płocka oraz warsztaty w szkołach
i przedszkolach dotycząc ekologii i kultury.

Fundacja „Ich Dom”
– Mieszkania dla Młodzieży
Opuszczającej Domy Dziecka
w Płocku
KRS 0000223790

ul. Północna 34, 09-402 Płock
tel. 24 262 01 31
www.fundacja-ich-dom.com
e-mail: fundacja_ich_dom@interia.pl
Pomaga podopiecznym domów dziecka,
wkraczającym w dorosłe życie, w osiągnięciu samodzielności i niezależności.
W tym celu kupuje mieszkania, które udostępnia młodym ludziom na zasadzie
mieszkania hotelowego. Mogą w nich
mieszkać tak długo, jak im to będzie po-

trzebne. Przez ponad 25 lat działalności
Fundacja kupiła kilkanaście mieszkań,
z których skorzystało kilkadziesiąt osób.

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa
„FENIKS”
KRS 0000417068

ul. Padlewskiego 17c lok. 3, 09-402 Płock
tel. 24 365 65 50, 607 427 720
www.fundacjafeniks.com
e-mail: prezeska37@o2.pl
Organizuje pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
a także działania zmierzające do poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Fundacja także pomaga osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom
krzywdzonym i ich rodzinom. Działa też
w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa nad wodą.

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”
KRS 0000037031

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. 22 778 08 51, 22 778 08 53
www.orlendarserca.pl
e-mail: fundacja@orlen.pl
Prowadzi wiele projektów. Wspiera rodzinne
domy dziecka i ich podopiecznych, udzielając pomocy rzeczowej i finansowej, fundując
stypendia, organizując wypoczynek letni
i zimowy. Prowadzi programy stypendialne

www.plock.eu
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dla najzdolniejszych uczniów z Płocka i okolic, młodzieży utalentowanej w zakresie nauk
ścisłych itd. Realizuje też działania dot. poprawy bezpieczeństwa, rozwoju społeczności
lokalnych, kultury, nauki i podtrzymania
tradycji narodowych.

Fundacja Panaceum
KRS 0000227423

ul. Garleja 3, 09-400 Płock
tel. 606 661 007, 692 525 812
www.fundacjapanaceum.plocman.pl
e-mail: fundacja.panaceum@wp.pl
Organizacja pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
głównie osobom niepełnosprawnym,
ubogim i starszym. Stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i nieść
pomoc poprzez dożywianie, pomoc
w zakupie czy wypożyczeniu sprzętu
rehabilitacyjnego. Zadaniem Fundacji
jest również wspieranie placówek opiekuń-

Pokaz udzielania pierwszej pomocy
w wykonaniu wolontariuszy z PCK
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czych i terapeutycznych, szczególnie Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”
i Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1.

International Police Association
(Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji) – Sekcja Polska
– Region Płock
KRS 0000154720

al. Kilińskiego 12b, 09-400 Płock
www: www.ipa.org.pl
Zajmuje się pogłębianiem wiedzy i doświadczenia zawodowego policjantów oraz
wymianą doświadczeń między krajami.
Wspólnie z innymi organizacjami dąży do
podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie. Stowarzyszenie funduje
stypendia zagraniczne, podnoszące kwalifikacje zawodowe, organizuje seminaria dla
młodych adeptów policji oraz niesie pomoc
dla policjantów i ich rodzin znajdujących się
w ciężkiej sytuacji życiowej.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. Św. Brata Alberta w Płocku
KRS 0000069061

ul. Kościuszki 5, 09-402 Płock
tel. 24 364 98 95
www.bratalbert.pl
e-mail: anna.kozera@vp.pl
Stowarzyszenie niesie pomoc charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą dzieciom,
młodzieży i dorosłym będących w trudnej
sytuacji życiowej. Wydaje posiłki poranne
dla bezdomnych, bezrobotnych i rodzin
wielodzietnych w punkcie dożywiania
„Kromka Chleba”; prowadzi świetlicę miejską
dla dzieci; klub profilaktyki środowiskowej
dla młodzieży; dom dziennego pobytu dla
seniorów; pośrednictwo pracy; centrum
integracji społecznej, które szkoli osoby
bezrobotne oraz poradnię rodzinną.

Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych
„Pomoc Dzieciom”
KRS 0000008838

ul. 3 Maja 18, 09-402 Płock
tel. 24 266 98 90
e-mail: krajstowpomoc@gmail.com
Organizacja pomaga materialnie i finansowo
dzieciom oraz młodzieży niepełnosprawnej
ruchowo i psychicznie, w szczególności dotkniętej porażeniem mózgowym, wadami
postawy, cukrzycą, epilepsją, niewidzącej
i głuchoniemej. Wspiera remonty i inwestycje

placówek skupiających młodych ludzi z powyższymi schorzeniami. Przekazuje też potrzebującym sprzęt rehabilitacyjny, żywność,
odzież i obuwie, a także prowadzi dla nich
szkolenia. Organizuje w Płocku integracyjne
Festyny „Nadzieja”.

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Okręgowy w Płocku
KRS 0000113431 – cel szczegółowy:
Dla okręgu w Płocku
ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
tel. 24 268 87 53, 24 262 87 07
e-mail: lopplock@wp.pl

Organizacja zajmuje się edukacją i ochroną
przyrody, środowiska oraz historycznie
ukształtowanego krajobrazu.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy
Dla Niepełnosprawnych „De Facto”
KRS 0000247597

ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock
tel. 24 366 86 76
www.defacto.org.pl
e-mail: defacto.org@wp.pl
Stowarzyszenie dąży do usunięcia barier
w dostępie osób niewidomych do informacji
i kultury. Prowadzi kiosk z prasą dla niewidomych, internetowy klub filmowy „Pociąg”
oraz niewidzialną galerię sztuki, gdzie można
przeczytać audiodeskrypcję największych
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dzieł sztuki. Organizuje Festiwal Kultury
i Sztuki (dla Osób Niewidomych), na którym
można obejrzeć filmy z audiodeskrypcją
i spektakle teatralne oraz spotkać się z reżyserami, aktorami, krytykami.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Volley Płock
KRS 0000621162

ul. Walecznych 20, 09-400 Płock
tel. 509 433 543, 502 221 293
www.volleyplock.pl
Misją MUKSu, który zrzesza dzieci i młodzież
z płockich szkół, jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja siatkówki
i kształtowanie charakterów poprzez współzawodnictwo sportowe. Członkowie klubu
mają możliwość realizacji swoich pasji, poznawania innych kultur oraz nawiązywania
sportowych kontaktów w całej Europie.

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
Komitet Oddziału w Płocku
KRS 0000161803

ul. Tysiąclecia 10/53, 09-400 Płock
tel. 24 262 29 15
e-mail: nfoz_plock@op.pl
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Organizacja angażuje się w budowę obiektów służby zdrowia, z jej udziałem w regionie
płockim powstały m.in.: pawilon z oddziałami
okulistycznym i dermatologicznym w szpitalu na Winiarach, kilka przychodni, żłobków,
ośrodków zdrowia wraz z mieszkaniami dla
personelu. Pozyskane fundusze stowarzyszenie przeznacza również na zakup sprzętu
i aparatury medycznej.

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Inspektorat Płock
KRS 0000069730 – cel szczegółowy:
Inspektorat Płock
ul. Płoskiego 1/1 m 38, 09-400 Płock
(adres płocki)
tel. 533 950 160
e-mail: animalsplock@gmail.com

Od kilku lat płocki inspektorat pomaga
zwierzętom domowym i gospodarskim
krzywdzonym przez ludzi. Swymi działaniami
obejmuje zwierzęta bezdomne, porzucone
przez właścicieli oraz źle traktowane. Przeprowadza interwencje, aby poprawić warunki
ich życia. W przypadkach znęcania się nad
zwierzętami, odbiera je i zawiadamia organy
ścigania. Odebrane zwierzęta są leczone
i karmione, a po powrocie do zdrowia trafiają
do nowych domów.

Płocka Lokalna Organizacja
Turystyczna
KRS 0000334562

pl. Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel. 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu
e-mail: biuro@turystykaplock.eu
Promuje pozytywny wizerunek Płocka
i regionu, wspiera rozwój turystyki w mieście
oraz integrację środowiska turystycznego.
Podejmuje liczne działania z obszaru ochrony
środowiska, edukacji ekologicznej i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Przekazuje
płocczanom wiedzę o historii miasta i jego
największych atrakcjach, realizując m.in.
spacery po mieście, programy edukacyjne
dla uczniów.

Płockie Stowarzyszenie
„Klub Abstynentów”
KRS 0000114953

ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
tel. 24 364 90 91
www.psklubabstynenta.blogspot.com
e-mail: klubabstynenta@.vp.pl
Do najważniejszych zadań organizacji należy
wspieranie osób uzależnionych w abstynencji, pomaganie rodzinom z problemami
przemocy domowej lub nadużywaniem
alkoholu oraz propagowanie trzeźwościowego stylu życia.

Polska Fundacja Sportu i Kultury
w Warszawie
Oddział w Płocku
KRS 0000368290 – cel szczegółowy:
dla Oddziału w Płocku

Al. Jachowicza 38, 09- 400 Płock
tel. 795 585 808
e-mail: emilia.schmidt@sportikultura.org.pl
www.sportikultura.org
Działa na rzecz integracji i edukacji, realizując projekty kulturalne i sportowe. Promuje
współpracę ludzi z różnych dziedzin, środowisk i kultur oraz dialog między nimi. Tworzy
przestrzeń dla aktywizacji społeczności lokalnej. Fundacja realizuje projekty dedykowane
dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom,
których celem jest odkrywanie i rozwój ich
potencjału twórczego i kreatywności.

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w Płocku
KRS 0000225587

ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
tel. 24 364 76 11
www.pck.org.pl/plock
e-mail: pckplock1@wp.pl
Zadaniem priorytetowym jest pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym,
starszym i chorym. PCK świadczy usługi opie-
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kuńcze chorym w miejscu ich zamieszkania,
prowadzi placówki wsparcia dziennego dla
dzieci, młodzieży i seniorów. Promuje i organizuje honorowe krwiodawstwo. Prowadzi
też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
dla dorosłych i dzieci. Zajmuje się promocją
zdrowia i profilaktyką uzależnień, zwłaszcza
w środowisku szkolnym.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą w Płocku
KRS 0000231127

ul. 3 Maja 16 lok. 605, 09-402 Płock
tel. 24 367 45 77
e-mail: kpdplock@gmail.com
Koło organizuje turnusy rehabilitacyjno
-szkoleniowe, warsztaty i szkolenia dotyczące cukrzycy, a także imprezy integrujące
środowisko. Szkoli nauczycieli i opiekunów
młodych diabetyków. Udziela również
chorym i ich rodzinom pomocy materialnej
i sprzętowej.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Powiatowy w Płocku
KRS 0000229006

ul. Bartnicza 4, 09-400 Płock
tel. 665 979 243
e-mail psd.plock@gmail.com
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Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem
książek i czasopism dotyczących cukrzycy
i diabetyków, inicjuje i wspiera obchody
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizuje szkolenia, kursy, warsztaty, imprezy
kulturalne, sportowo-rekreacyjne i integracyjne. Wspiera członków Oddziału w walce
z nieuleczalną chorobą i w radzeniu sobie
z problemami zdrowotnymi i materialnymi.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział przy PKN ORLEN S.A.
KRS 0000042534

ul. Gałczyńskiego 12, 09-400 Płock
tel. 24 262 83 92, 517 117 144
e-mail: psd.oddz.orlen@gmail.com
Celem działania Oddziału jest zarówno
pomoc charytatywna i społeczna osobom
z cukrzycą, integracja środowiska, jak i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu diabetologii.

Polski Związek Filatelistów
w Warszawie
Oddział w Płocku
KRS 0000201405 – cel szczegółowy:
dla Oddziału w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 41 „Dom Technika”,
09-400 Płock
www.pzfwarszawa.pl

Związek zajmuje się promocją polskich
znaczków pocztowych oraz organizacją
konkursów filatelistycznych. Wspiera udział
płockich filatelistów w pokazach i imprezach,
np. Jarmarku Tumskim. Lokalny oddział
reprezentuje płockie środowisko na forum
krajowym i międzynarodowym.

Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
Koło Terenowe w Płocku
KRS 0000005726 – cel szczegółowy:
dla Koła Terenowego w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock
tel. 605 460 356 (kontakt sms)
www.pzg.warszawa.pl

Sprawuje opiekę nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi niesłyszącymi
i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi
słyszącymi rodziców niesłyszących. Dąży
do rozwiązywania ich problemów, a także
wyrównywania ich szans rozwojowych,
edukacyjnych, zawodowych i społecznych.
Prowadzi poradnie dla dzieci i młodzieży
z wadą słuchu, gdzie odbywa się ich kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Mazowiecki
Koło Terenowe w Płocku
KRS 0000042049 – cel szczegółowy:
dla Koła Terenowego w Płocku
ul. Bartnicza 2/74A, 09-400 Płock
tel. 24 262 78 11, 508 687 428
www.pzn-plock.cba.pl
e-mail: pzn.plock@onet.pl

Jest organizacją samopomocową powołaną,
zarządzaną oraz działającą na rzecz osób
niewidomych i słabowidzących. Prowadzi
bardzo szeroką, wieloaspektową działalność,
której celem jest zapobieganie wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu osób dotkniętym chorobami narządu wzroku. Niesie
im i ich rodzinom wszechstronną pomoc,
wspiera w codziennym funkcjonowaniu
i rehabilitacji.

Przedstawienie Teatru Per Se
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Rejonowe Płockie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
KRS 0000212656

ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock
tel. 24 262 92 28, 519 873 173
www.woprplock.pl
e-mail: biuro@woprplock.pl
Nadrzędnym zadaniem płockiego WOPRu
jest dbanie o bezpieczeństwo oraz ratowanie
zdrowia i życia ludzi, którzy ulegli wypadkowi, a także ochrona środowiska naturalnego.
Ważną częścią jego działalności jest propagowanie właściwych zachowań nad wodami,
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
zasad prawidłowego żywienia oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze
prewencyjnym, profilaktycznym i edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i niepełnosprawnych.

Regionalne Stowarzyszenie
Wschód-Zachód

Ratownicy WOPR patrolują Wisłę

oraz w Mołdawii, Kazachstanie i na Białorusi.
Wspiera polskie szkoły na Wschodzie, zespoły
wokalno-taneczne oraz studentów - Polaków
ze Wschodu uczących się w naszym kraju;
organizuje dla młodzieży pobyty wakacyjne
i szkoleniowe, warsztaty językowe i spotkania
integracyjne z mieszkańcami Płocka.

Stowarzyszenie
Amnesty International
KRS 0000110695 – cel szczegółowy:
dla Grupy Lokalnej w Płocku

pl. Joachima Lelewela 8, 01-624 Warszawa

KRS 0000211879

ul. Dworcowa 2, 09-402 Płock
e-mail: srwz@poczta.fm
Stowarzyszenie opiekuje się repatriantami ze
Wschodu, pomagając im w adaptacji do życia
w Polsce. Współpracuje z organizacjami polskimi działającymi w różnych częściach Rosji
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Międzynarodowa organizacja, której misją
jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez pokojowe akcje obywatelskie
– od zbiorowego pisania listów do rządów
krajów łamiących te prawa, poprzez publikowanie informacji o takich naruszeniach,
po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym.

Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddział Płock
KRS 0000145987 – cel szczegółowy:
dla Oddziału w Płocku
al. Piłsudskiego 31, 09-400 Płock
www.sap.edu.pl

Jest związkiem twórczym, który skupia
autorów książek naukowych, popularnonaukowych, literatury faktu, publicystycznej
i innych form literackich. Działa na rzecz
polepszenia warunków prowadzenia twórczości pisarskiej, szerokiego udziału pisarzy
w rozwoju Polski, upowszechnia dorobek
literacki o wysokim poziomie artystycznym
i merytorycznym, opiekuje się młodymi
autorami.

Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich
Oddział w Płocku
KRS 0000081477 – cel szczegółowy:
Na cele statutowe Oddziału w Płocku
ul. Kościuszki 6, 09-400 Płock
tel. 24 262 00 87
e-mail: dzs@ksiaznicaplocka.pl

Główne cele, które stawia sobie Stowarzyszenie, to propagowanie wiedzy o książce
i bibliotece, dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju
czytelnictwa. Koncentruje się także na współ-

pracy i rozbudzaniu aktywności zawodowej,
kształtowaniu świadomości narodowej
i obywatelskiej.

Stowarzyszenie
Edukacyjno-Artystyczne OTO JA
KRS: 0000265247

ul. Okrzei 2/19, 09-402 Płock
tel. 507 153 045
e-mail: otoja@otoja.org.pl
Stowarzyszenie zajmuje się promocją, popularyzacją, opieką artystyczną i prawną
artystów z tzw. Płockiego Zagłębia Sztuki
Naiwnej i Art Brut. Prowadzi Galerię OTO
JA przy pl. Narutowicza z działami twórców
sztuki nieprofesjonalnej.

Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockie”
pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej
KRS 0000025247

al. Piłsudskiego 37, 09-407 Płock
www.hospicjum.org.pl
e-mail: hospicjum1987@o2.pl
Hospicjum Płockie pomaga rocznie kilkuset
chorym i ich rodzinom, realizując ich prawo
do godnego chorowania, a gdy nadejdzie
czas do godnego odchodzenia. Prowadzi hospicjum stacjonarne, domowe dla dorosłych
i dla dzieci oraz zakład opiekuńczo-leczniczy
dla chorych pozostających w stanie śpiączki.
Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości
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życia pacjentów i ich rodzin, usuwanie lub
zmniejszanie objawów chorobowych, łagodzenie cierpień duchowych. W placówce
licznie działają wolontariusze, tworząc wolontariat medyczny i akcyjny.

Stowarzyszenie
Integracyjny Klub Tenisa w Płocku
KRS 0000303201

ul. Sportowa 3, 09-402 Płock
www.ikt.plock.pl
e-mail: siktplock@orlenpolishopen.pl
Propaguje tenis wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, dla których ten sport jest
doskonałą formą rehabilitacji. Organizuje
obozy sportowe, turnusy rehabilitacyjne oraz
imprezy sportowo-rekreacyjne. Aktywizuje
społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne, szczególnie osoby z upośledzeniem narządów ruchu.

Stowarzyszenie
Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
KRS 0000235734

ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock
www.siedelta.pl
e-mail: stowarzyszenie@siedelta.pl
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Od kilku lat organizuje zajęcia z twórczości dla przedszkolaków i uczniów oraz
wspiera uzdolnioną naukowo młodzież.
Stowarzyszenie przekonuje młodych ludzi,
że mogą odważnie spełniać swoje marzenia i wykorzystywać swój potencjał jako
architekci, lekarze, informatycy, naukowcy.
We współpracy z przedsiębiorcami,
fundacjami i uczelniami wyższ ymi
prowadzi programy wspierające uzdolnienia, DELTAKLUB oraz uniwersytet
dziecięcy.

Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Autyzmem
„Odzyskać Więzi”
KRS 0000215754

ul. 3 Maja 18 lok. 204, 09-402 Płock
www.autyzmpomoc.org
e-mail: odzyskacwiezi@gmail.com
Stowarzyszenie reprezentuje i broni interesów osób z autyzmem i ich rodzin. Działa
przy nim punkt diagnostyczno-konsultacyjny, gdzie można uzyskać pomoc
i diagnozę. Prowadzi również zajęcia
terapeutyczne w zakresie: terapii pedagogicznej z elementami ABA, terapii
logopedycznej, integracji sensorycznej,
neurokinezjologii, treningu słuchowego
wg Tomatisa.

Stowarzyszenie
na Rzecz Przeciwdziałania
Zjawiskom Patologii Społecznej
„Między Ludźmi”
Oddział Płocki
KRS 0000224133

ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa
www.miedzyludzmi.pl
e-mail: miedzyludzmi@miedzyludzmi.pl
Organizuje sieć ludzi dobrej woli, którzy
pomagają chorym i ich rodzinom: dzieciom
i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, osobom z problemem uzależnienia, z ADHD, z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi, zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Prowadzi grupy wsparcia, spotkania i wyjazdy integracyjne, poradnictwo,
diagnostykę, terapię psychiatryczną, psychologiczną i pedagogiczną, organizuje opiekę
i pomaga w adaptacji do życia społecznego.

Stowarzyszenie Polaków
Represjonowanych przez III Rzeszę
Oddział Terenowy Płock
KRS 0000056984

ul. Górska 12/15, 00-740 Warszawa
Organizacja skupia osoby represjonowane
i ofiary niewolniczej pracy z okresu II wojny
światowej. Jej celem jest dokumentowanie
losów Polaków poszkodowanych przez
III Rzeszę i jej władze, a także pomoc dla
wszystkich poszkodowanych przez Niemcy.

Stowarzyszenie aktywnie podejmuje na
forum krajowym i zagranicznym działania
zmierzające do uzyskania możliwego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej
dla obywateli polskich poszkodowanych
przez III Rzeszę.

Stowarzyszenie Rodziców,
Nauczycieli i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku
pod nazwą „Szkoła pod Brzozami”
KRS 0000355598

ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock
tel. 24 364 31 90, 24 364 31 91
e-mail: podbrzozami.sp12@op.pl
Stowarzyszenie od 2010 roku wspiera działania i rozwój Szkoły Podstawowej nr 12.
Pozyskując środki z różnych źródeł, pomaga
w rozszerzaniu i wzbogacaniu oferty placówki, wspiera organizację dodatkowych zajęć
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla
uczniów, przygotowuje spotkania i projekty
integrujące szkolną społeczność.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 w Płocku
KRS 0000223510

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock
tel. 728 113 352
www.sosw2plock.com
e-mail:stowarzyszeniepomocnadlon@gmail.com

www.plock.eu
25

Pomaga dzieciom i młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną, fizyczną bądź społeczną oraz ich rodzinom.
Jego podopieczni korzystają z zajęć grupowych i indywidualnych, podczas których zdobywają nowe umiejętności oraz
doskonalą te posiadane. Jest to dla
nich często jedyna możliwość codziennego
udziału w życiu społecznym, szerszym niż
najbliższa rodzina. Stowarzyszenie działa
na rzecz SOSW nr 2 w Płocku, organizując
uczącej się tam młodzieży m.in. wycieczki,
pikniki i zawody sportowe.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
„Silni Razem”
KRS 0000215779

ul. Owocowa 19, 09-407 Płock
www.silnirazem.plocman.pl
e-mail: silnirazem@plocman.pl
Stowarzyszenie jednoczy ludzi chcących
nieść pomoc dzieciom niepełnosprawnym
i ich rodzinom. Działa na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

Członkowie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka biorący udział w Święcie Flagi
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społecznym, wyrównywania ich szans
życiowych, propaguje i rozwija inicjatywy,
postawy i działania sprzyjające integracji
i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Umysłową
„Jestem”
KRS 0000184746

ul. 3 Maja 16 pok. 413 (IV piętro), 09-402 Płock
tel. 24 268 61 88, 605 824 805
www.jestemplock.org
e-mail: miroslawa.klinger@onet.pl
Stowarzyszenie działa na rzecz osób
z niepełnosprawnością umysłową z Płocka
i okolic. Jego misją jest poprawa wizerunku
osób niepełnosprawnych poprzez pokazywanie ich możliwości i osiągnięć na różnych
płaszczyznach życia. Zapewnia osobom
niepełnosprawnym intelektualnie aktywne
uczestniczenie w różnych sferach życia, prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową,
udziela wszechstronnej pomocy.

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom „TYGIEL”
KRS 0000369501

ul. Bałtycka 25, 09-408 Płock
tel. 662 883 667
Organizacja pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziała zjawisku wykluczenia społecznego, uzależnieniom oraz prowadzi działania

na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
i niewydolnych wychowawczo. Zapewnia
rodzinom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną, prowadzi
szkolenia dla wolontariuszy pomagających
rodzinom i dla rodzin zastępczych.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”
KRS 0000119061

Al. Jachowicza 34, 09-402 Płock
www.dzieciplocka.pl
e-mail: dzieciplocka@op.pl
Kompleksowo wspiera działalność HZPiT
„Dzieci Płocka” oraz popularyzuje jego osiągnięcia w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie
podejmuje wiele działań zmierzających do
podtrzymania tradycji narodowej, ochrony
dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Przy organizacji funkcjonuje Płocka Drużyna Kusznicza.

Stowarzyszenie Teatr PER SE
KRS 0000271735

ul. Boczna 2, 09-402 Płock
www.plockteatr.pl
e-mail: teatrperse@gmail.com
Stowarzyszenie swoją działalność opiera na
propagowaniu kultury i twórczości teatralnej
w Płocku. Skupia młodych ludzi, których dzia-
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łania artystyczne charakteryzuje oryginalna
forma przekazu, przełamywanie stereotypów
i wychodzenie poza schematy. Upowszechnianie kultury oraz teatru w tak innowacyjny
sposób sprawia, że Teatr poza wzbogacaniem
życia kulturalnego miasta, pełni też funkcję
prospołeczną, edukacyjną i integracyjną.

Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Płocku im. Janiny Czaplickiej
KRS 0000226736

pl. Dąbrowskiego 2 pok. 101b, 09-402 Płock
tel. 24 366 54 00 wew. 242
www.sutwplock.pl
e-mail: sutwplock@o2.pl
Skupia emerytów i rencistów w wieku 55+,
dla których prowadzi lektoraty językowe,
sekcje literacko-dyskusyjną, rękodzielniczą,
turystyczno-krajoznawczą i brydżową.
Włącza seniorów do systemu kształcenia
ustawicznego w celu stymulowania ich
sprawności intelektualnej i fizycznej. Do-

datkowo płocki SUTW prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej oraz
ochrony i promocji zdrowia osób starszych.
Stara się stworzyć warunki do godnego
starzenia się.

Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej
Obwód Płock
KRS 0000113420 – cel szczegółowy:
Koło Płock ŚZŻAK
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
www.armiakrajowa.org.pl
e-mail:biuro@armiakrajowa.org.pl

Związek organizuje opiekę socjalną i pomoc
koleżeńską dla żołnierzy Armii Krajowej
i ich rodzin, pomaga w wychowaniu obywatelskim i patriotycznym oraz w krzewieniu
wiedzy o historii AK i Polskiego Państwa
Podziemnego. Zajmuje się też upamiętnianiem miejsc związanych z działalnością AK
i struktur cywilnych Delegatury Rządu na

Seniorzy chętnie
uczestniczą w zajęciach
organizowanych
w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
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Kraj oraz miejsc ich kaźni. Organizacja bierze udział w życiu publicznym, formułując
i prezentując swoje stanowisko w podstawowych problemach państwa, społeczeństwa
i środowisk kombatanckich.

Towarzystwo Naukowe Płockie
KRS 0000136357

pl. Narutowicza 8, 09-402 Płock
www.tnp.org.pl
e-mail: aktnp@interia.pl, mwtnp@interia.pl
Prowadzi badania i upowszechnia wiedzę
z różnych dziedzin nauki. Organizuje konferencje, sesje naukowe, wykłady, spotkania
autorskie oraz wystawy historyczne i artystyczne. Wydaje kwartalnik„Notatki Płockie”
i „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” oraz publikacje książkowe. Działa na
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
poprzez ochronę i konserwację zgromadzonego zabytkowego księgozbioru.

Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Płocku
KRS 0000154454 – cel szczegółowy:
dla Oddziału w Płocku

ul. Batalionu Zośka 1, 09-410 Płock
www.tozplock.pl
e-mail: marisza6@wp.pl, tozplock@tozplock.pl
Niesie pomoc zwierzętom w potrzebie,
głównie bezdomnym psom i kotom.

Dba o humanitarne traktowanie zwierząt i ochronę ich praw, biorąc udział
w ściganiu przestępstw i wykroczeń oraz
współpracując z policją, strażą miejską
i schroniskami dla zwierząt. Promuje
odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami
i działania na rzecz środowiska.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejsko-Powiatowy
w Płocku
KRS 0000134684 – cel szczegółowy:
Płock TERAPIA
ul. Mościckiego 6, 09-400 Płock
www.tpdplock.pl
e-mail: tpd_omp.plock@onet.eu

Podejmuje aktywną działalność wychowawczą, oświatową, rehabilitacyjną, prozdrowotną i profilaktyczną, którą cechuje
kompleksowe podejście do dziecka i rodziny.
Zajmuje się problemami dzieci ze środowisk
dysfunkcyjnych, którym potrzebna jest rozległa pomoc.

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Płocku
Zarząd Miejski
KRS 0000134684 – cel szczegółowy:
TPD Oddział Miejski Płock Bartnicza
ul. Bartnicza 1, 09-400 Płock
e-mail zmtpd@gazeta.pl

www.plock.eu
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Prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci. Chroni je przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz uzależnieniami. Prowadzi
liczne zajęcia dla dzieci, wypełniające im
czas wolny, aby nie biegały same po ulicach
i nie stwarzały sytuacji im zagrażających.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Obwód Płocki
KRS 0000057720 – cel szczegółowy:
MAZ-OBW-PLOCK
ul. Kazimierza Wielkiego 5, 09-402 Płock
e-mail: plock@zhr.pl

ZHR to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych. W oparciu o wartości
chrześcijańskie, przykład własny instruktorek
i instruktorów, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej
wychowuje człowieka pełnego radości życia,
odpowiedzialnego za Polskę i gotowego
podjąć wyzwania współczesności. Obwód
Płocki ZHR został powołany, aby usprawnić
pracę harcerską w środowisku lokalnym.

Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Okręgowy w Płocku
KRS 0000106108

ul. Gałczyńskiego 12, 09-400 Płock
www.kombatantpolski.pl
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Związek reprezentuje interesy kombatantów,
otacza opieką swych członków i ich rodziny, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych
i zdrowotnych. Integruje środowisko kombatanckie, organizując spotkania kombatantów
i ich rodzin. Jednym z ważniejszych zadań jest
utrwalanie w pamięci dziejów walk niepodległościowych oraz udział w wychowaniu
młodzieży w duchu patriotyzmu. Płockie
Koło sprawuje, w miarę sił i możliwości finansowych, pieczę nad mogiłami żołnierzy
poległych w walce z faszyzmem w latach
1939-1945.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Oddział Płock Zarząd Rejonowy
w Płocku
KRS 0000141267

al. Piłsudskiego 4/1, 09-407 Płock
www.zzwp.pl
e-mail: zzwp@op.pl
Organizacja zajmuje się działalnością charytatywną, upowszechnianiem tradycji
narodowych, pielęgnowaniem polskości
oraz rozwojem świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Prowadzi działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz osób w wieku emerytalnym.
Przygląda się również kwestiom związanym
z obronnością państwa i działalnością Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane na temat organizacji na dzień 11.02.2019 r.

www.plock.eu

