
ROZDZIAŁ XIII. Promocja, turystyka, sport 

Jednym  z  celów  promocyjnych
jest  wypromowanie  Płocka jako
miasta  sportu,  zarówno
w wymiarze profesjonalnym, jak
i amatorskim.  Działania  miasta
skupiają się na przyciągnięciu do
Płocka  dużych  wydarzeń
sportowych i wykorzystaniu bazy
obiektów  sportowych.  Dzięki
takiej  promocji  docieramy  do
znacznej  liczby  odbiorców  –
uczestników  i  kibiców  imprez
sportowych.
Ambasadorami marki Płock i jego
wizytówką  są  drużyny  Orlen
Wisła Płock i Wisła Płock. Miasto
wykorzystuje  potencjał

zawodowych drużyn piłki ręcznej i  nożnej do promocji miasta podczas rozgrywek ligowych,
pucharowych i towarzyskich.
Największe imprezy sportowe promujące miasto w 2018 r. to m.in.:
✔ Półmaraton Dwóch Mostów
✔ Garmin Iron Triathlon
✔ Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2018 
✔ Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka
✔ Lotto Poland Bike Marathon
✔ PGNIG Summer Superliga – turnieje piłki ręcznej plażowej
✔ Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn
✔ Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim / Memoriał Juliusza Kawieckiego
✔ Drift Masters Grand Prix
✔ rozgrywki koszykówki kobiet z udziałem zawodniczek klubu Mon Pol
✔ rozgrywki piłki nożnej z udziałem zawodników klubu Stoczniowiec
✔ Adrenaline Rush – biegi z przeszkodami

Płock  promuje  się  również  na  imprezach  i  wydarzeniach  sportowych  mniejszej  rangi,
kształtując pozytywny wizerunek miasta wśród różnych środowisk. Odbiorcy tej reklamy są
doskonałymi ambasadorami marki Płock w kraju i na świecie. 
Płock  to  również  miasto  festiwali  i  imprez  o  charakterze  kulturalnym,  promujących
miasto w Polsce i za granicą. Największe wydarzenia w 2018 r. to:
✔ Festiwal Audioriver 
✔ Polish Hip Hop Festival 
✔ Disco nad Wisłą 
✔ Jarmark Tumski
✔ Piknik Europejski
✔ Dni Historii Płocka
✔ Vistula Folk Festival
✔ Summer Fall Festival
✔ Festiwal Muzyki Jednogłosowej

Co  roku  miasto  przygotowuje  kampanię  promującą  najważniejsze  imprezy  i  wydarzenia,
odbywające się w mieście w sezonie letnim „Płock w rytmie kultury”. W 2018 r. kampania była
przeprowadzona pod hasłem „Pakuj się do Płocka”. Miała ona na celu pokazanie miasta jako
miejsca,  w którym można spędzić  czas w atmosferze dobrej  zabawy,  rozrywki  i  rekreacji,
i zachęcenie do przyjazdu nowych turystów.
W ramach akcji wydrukowano 30 tys. folderów z wykazem imprez kulturalnych i sportowych,
odbywających się w mieście, informacją z najważniejszymi turystycznymi atrakcjami Płocka
oraz  z  mapką  Starego  Miasta  i  okolic.  Foldery  były  dostępne  na  terenie  miasta  –  m.in.

94

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA



w punkcie informacji turystycznej, galeriach handlowych, obiektach sportowych oraz podczas
imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym, na targach turystycznych (na stoisku Płockiej
Lokalnej  Organizacji  Turystycznej).  Ulotki  zostały  również  przesłane do Centrów Informacji
Turystycznych  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  łódzkiego,  kujawsko-pomorskiego.
Ponadto kampania obejmowała druk plakatów i citylightów, rozdystrybuowanych na terenie Płocka,
Włocławka, Torunia, Łodzi, Sochaczewa, Ciechanowa, Sierpca oraz innych okolicznych gmin. 
Dodatkowo,  w  ramach  kampanii  „Pakuj  się  do  Płocka”,  kontynuowano  akcję  promocyjną
„Wyślij pocztówkę z Płocka”. Podczas dużych wydarzeń na stoisku miasta dostępne były kartki
z Płocka, które wszyscy chętni mogli za darmo wysyłać do znajomych, rodziny, komunikując,
że warto przyjechać do Płocka. Urząd zapewnił znaczki pocztowe, polskie i zagraniczne, oraz
wypożyczył od Poczty Polskiej skrzynkę pocztową. Akcja cieszy się dużą popularnością wśród
turystów i festiwalowiczów.
Ponadto  dla  osób  zainteresowanych  ofertą  kulturalno-rozrywkową  Płocka  pod  adresem
www.kalendarzimprez.eu znajduje się internetowa platforma, gdzie można dowiedzieć się o
organizowanych w naszym mieście wydarzeniach oraz z dużym wyprzedzeniem zaplanować
pobyt w Płocku w terminie pokrywającym się z ofertą. 
Kampania promocyjna „Pakuj się do Płocka”  obejmowała billboardową reklamę miasta
przy autostradzie A1 (węzeł Sójki, Kolonia Ustrońska – średnie dobowe natężenie ruchu to 12-
13 tys. osób) oraz przy drodze krajowej nr 7 (Łomianki przy wyjeździe z Warszawy) i trwała od
1 lutego do 31 lipca 2018 r. Miała ona dwie odsłony. Na początku billboardy zostały wyklejone
zdjęciem miasta z lotu ptaka z hasłem: „Gdzie jesteś? Czekam na Ciebie. Płock”. Miało to na
celu  zainteresowanie  podróżujących  Płockiem.  Natomiast  w  okresie  czerwiec-lipiec
zamieszczono reklamę miasta z hasłem: „Pakuj się do Płocka”, zachęcającą do przyjazdu do
naszego miasta.
Przyciągnięciu turystów do Płocka służy także  akcja „Płock za pół ceny”. W dniach 28-30
września 2018 r. odbyła się jej 3 edycja. Kampania ma na celu promocję miasta jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie, z bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową, idealnego na weekendowy
lub dłuższy pobyt a także zachęcenie gości  z całej Polski  do odwiedzenia Płocka także we
wrześniu. Celem akcji jest również integracja społeczności lokalnej i zachęcenie mieszkańców
Płocka  i  okolic  do  korzystania  z  ciekawych  propozycji  przygotowanych  w  ramach  akcji:
degustacji w restauracjach i kawiarniach, spędzenia miło czasu z całą rodziną na rozrywkach
oferowanych przez punkty uczestniczące w akcji lub odwiedzenia do tej pory nieznanych miejsc
na terenie Płocka i okolic. W 2018 r. do akcji włączyło się 108 punktów. Szacuje się, że w akcji
uczestniczyło 20 tysięcy osób.  Akcja była promowana w całej Polsce za pośrednictwem 15
stacji  radiowych  (w  tym w Antyradio,  Radio  Plus,  Meloradio,  Eska),  a  także  w Internecie
(w tym na stronach Radia ZET i Meloradia) oraz social mediach. 
Lokowanie produktu turystycznego - miasta Płocka miało miejsce w serialu produkcji TVN
„Pod powierzchnią”. Akcja serialu jest umiejscowiona głównie w Płocku. Lokowanie miasta jako
produktu turystycznego ma ogromny walor promocyjny, co wynika również z obowiązującego
„Programu rozwoju turystyki dla miasta Płocka”. W serialu pokazane zostały najważniejsze pod
względem wizerunkowym walory  miasta,  a  czołówka  serialu  przedstawia  katedrę  i  molo  z
rzeką.  „Pod powierzchnią”  na  antenie  TVN można było  oglądać  w niedzielę  o godz.  21.30
(w tzw. prime time stacji, czyli najlepszym paśmie wieczornym) w okresie od 21 października
do 2 grudnia 2018 r.  Średnia widownia premierowych odcinków serialu wyniosła  1,59 mln
osób, co przełożyło się na 10,98 proc. udział w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.
Na platformie player.pl odnotowano ponad 4 miliony wyświetleń.
W Płocku zorganizowano konferencję prasową z udziałem głównych aktorów, reżysera, autora
zdjęć  i  producentki.  Pozytywny  odbiór  serialu  jest  ogromny,  co  widać  w  portalach
społecznościowych. Ponadto aktorzy w mediach społecznościowych udostępniają swoje zdjęcia
z Płockiem w tle  i  opowiadają  o  wrażeniach z  pobytu w naszym mieście.  Profil  serialu  na
Facebooku ma ponad 13 tys. obserwujących, na instagramie 10,9 tys. obserwujących (profil
Magdaleny  Boczarskiej:  facebook  –  32  tys.  obserwujących,  instagram  –  198  tys.
obserwujących; profil Bartłomieja Topy: facebook – 18 tys. obserwujących, instagram – 49
tys. obserwujących).  Ponadto informacje o serialu i jego lokalizacji w Płocku ukazywały się
m.in. w następujących mediach: eska, onet, wp, tvn, telemagazyn, naekranie.pl.
Miasto uruchomiło w 2017 r. i co roku uaktualnia 5 tras zwiedzania miasta, dostępnych na
aplikacji mobilnej Footsteps dla turystów i mieszkańców (w 3 wersjach językowych: polskiej,
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angielskiej  i  niemieckiej). Dzięki  niej  można  lepiej  poznać  Płock  i  zaprogramować  trasę
zwiedzania według własnych upodobań.
Płock posiada swój profil na Facebooku oraz Instagramie. Na koniec 2018 r. oficjalny fanpage
Płocka na  Facebooku miał  prawie  19 400 polubień,  a  Instagram 3 300 obserwujących.  Na
profilach udostępniane są informacje i zdjęcia promujące miasto oraz materiały informacyjne.
Przy  okazji  imprez,  organizowanych  lub  współorganizowanych  przez  miasto,  tworzone  są
wydarzenia.
W  grudniu  2018  r.,  przy  drogach  wyjazdowych  z  Płocka,  stanęło  9  nowych  witaczy,
nawiązujących do formy i koloru logo miasta, wraz z napisem: „Najstarsze miasto Mazowsza
1237 r.” oraz zarysem Wzgórza Tumskiego.
Przez cały 2018 r. na Starym Rynku w Płocku stały  litery przestrzenne I love Płock, które
okazały  się  ogromną  atrakcją  turystyczną,  promującą  miasto.  Zarówno  mieszkańcy,  jak
i turyści robili sobie zdjęcia przy napisie i umieszczali je w mediach społecznościowych.
W zakresie wydawnictw w 2018 r. dysponowaliśmy albumem „I love Płock” (wersja polsko-
angielska),  przewodnikiem po  Płocku (wersja  polska,  angielska  i  niemiecka)  oraz  ulotkami
o Płocku (wersja polska, angielska). Ponadto co roku wydawane są kalendarze promujące miasto. 
W ramach działań promocyjnych zamawiane są również gadżety, które mają na celu wyróżnić
miasto  i  zbudować  trwałą  relację  pomiędzy  miastem  a  odbiorcami  poprzez  wytworzenie
pozytywnych skojarzeń. Gadżety rozdawane są m.in. na targach turystycznych, konferencjach
i szkoleniach międzynarodowych odbywających się w Płocku. Dużą część odbiorców stanowi
młodzież  i  dzieci,  które  otrzymują  gadżety  w różnych  konkursach  –  buduje  to  pozytywny
wizerunek wśród młodych mieszkańców, którzy w przyszłości mogą być ambasadorami miasta.
Miasto dysponowało w 2018 r. m.in. torbami promocyjnymi, długopisami, ołówkami, notesami,
kubkami, smyczami itp.
Co roku miasto wiesza  ozdoby świąteczne, pozwalające wczuć się w klimat Świąt Bożego
Narodzenia.  W 2018 r.  zakupiono nowe elementy  oświetlenia,  m.in.  na  Stary  Rynek,  Plac
Narutowicza i ul. Sienkiewicza.
Miasto  jest  promowane  za  granicą podczas  imprez  międzynarodowych  oraz  wymian
partnerskich. Ambasadorami miasta są m.in. młodzi sportowcy, którzy w 2018 r. reprezentowali
Płock podczas Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych Jerozolima 2018 czy turnieju futsal w Auxerre
(Francja). W ramach wymiany kulturalno–oświatowej młodzi przedstawiciele miasta uczestniczyli w
Europejskiej Orkiestrze Młodzieżowej i w obozie młodzieżowym w Darmstadt, a „Dzieci Płocka”
brały udział w Festiwalu Natalii Skorulskiej w Żytomierzu (Ukraina).
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Prezydent w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. przyznał dotacje
w otwartym  konkursie  ofert z  zakresu  turystyki  i  krajoznawstwa.  Złożono  12  ofert,
z czego przyznano dotacje na 11 projektów, które były realizowane w 2018 r. 
Kierunki rozwoju turystyki w Płocku zostały wskazane w „Programie rozwoju turystyki dla
miasta Płocka do końca 2019 roku” przyjętym Uchwałą  Nr  818/XLVIII/2014 Rady Miasta
Płocka z dnia  27 maja 2014 roku. Dokument  zawiera analizę stanu turystyki w mieście oraz
wskazuje  działania,  które  w  tym  celu  należy  przedsięwziąć.  Wdrożenie  przyjętych
w dokumencie  założeń  ma  przyczynić  się  do  rozwoju  turystyki  w  Płocku  i  wzrostu  jego
konkurencyjności.  Płock  współpracuje  w  obszarze  zadań  związanych  z  turystyką
z organizacjami  i  stowarzyszeniami  zrzeszającymi  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz
innymi instytucjami zainteresowanymi  rozwojem turystyki w Płocku, na Mazowszu i w kraju.
Dodatkowo miasto jest członkiem Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia
Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego,  Związku  Miast  Nadwiślańskich  oraz
międzynarodowego Stowarzyszenia Europejski  Szlak Gotyku Ceglanego,  którego w 2018 r.
Walne  Zebranie  Członków  odbyło  się  w  Płocku.  W  trzydniowym  spotkaniu  połączonym
z konferencją oraz zwiedzaniem Płocka wzięło udział 20 osób, reprezentujących miasta oraz
obiekty członkowskie z Polski i Niemiec, oraz zaproszeni goście.  

Tabela 13.1: Frekwencja turystyczna w 2018 r. w wybranych obiektach w Płocku

Wyszczególnienie Liczba osób
Muzeum Mazowieckie w Płocku 57 092
Muzeum Żydów Mazowieckich 11 003
Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku 251 700
Muzeum Diecezjalne w Płocku 11 484
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 10 391
Informacja turystyczna 13 005
PTTK Oddział Miejski w Płocku 6 000

Ciuchcia Tumska
ok. 5 000 (zmiana trasy w związku

z remontem nabrzeża)
Płocka Galeria Sztuki 13 774
Festiwal Audioriver 32 000
Polish Hip-Hop Festival 14 000
Płock za pół ceny ok. 20 000
„Małachowianka” 6 300
Noc Muzeów łącznie 21 649
Ilość obiektów /liczba miejsc noclegowych w hotelach 14/839

Źródło: Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka

Stała współpraca środowiska branży turystycznej widoczna jest przy realizacji akcji „Płock za
pół ceny” czy przedsięwzięciu pn. Noc Muzeów realizowanym od wielu lat w całej Europie.
W Płocku co roku poszerza się oferta miejsc udostępnionych do zwiedzania, a samo zwiedzanie
jest stale uatrakcyjniane (np. poprzez scenki aktorskie we wnętrzach Muzeum Mazowieckiego
czy odwołania do znanych płocczan - książąt Bolesława Krzywoustego i Władysława Hermana,
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej,  Stefana Themersona,  Władysława Broniewskiego w Książnicy
Płockiej). 

Podstawę podejmowanych przez Prezydenta Miasta Płocka działań w zakresie sportu stanowi
ustawa z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym. Zadania w zakresie  kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, Prezydent Miasta realizuje między
innymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2018 r. przekazano dotacje celowe
na  realizację  102  projektów  w  zakresie  wspierania  i upowszechniania  kultury  fizycznej,
wyłonionych w otwartych konkursach ofert, w tym:
✔ 58 projektów dotyczących organizacji szkolenia sportowego zawodników oraz zapewnienia

ich  udziału  we  współzawodnictwie  sportowym,  w  tym  również  szkolenia  osób
niepełnosprawnych, zarówno w sportach indywidualnych, jak i drużynowych. W organizacjach
pozarządowych współpracujących z miastem w zakresie kultury fizycznej w 2018 r. trenowało
około 3 500 młodych zawodników w różnych dyscyplinach sportowych i sztukach walki;
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✔ 1 projekt dotyczący kompleksowej organizacji udziału reprezentantów płockich szkół w XX
Mazowieckich  Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej,  dzięki  któremu  mieli  możliwość  rywalizacji
i ewentualnego awansu do rozgrywek ogólnopolskich;  
✔ 39  projektów  dotyczących  organizacji  imprez  sportowych  i  sportowo-rekreacyjnych  na

terenie Płocka. Do największych można zaliczyć: X Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim,
Bieg Uliczny na  dystansie  10 km Tumska Dycha,  III  Międzynarodowy Turniej  Judo  Sensei
Płock,  XXIV  Międzynarodowy  Turniej  Płock  Orlen  Polish  Open,  Miejskie  Czwartki
Lekkoatletyczne. Zorganizowano również turnieje w grach drużynowych: siatkarskich kobiet,
piłki nożnej chłopców, koszykówki dziewcząt, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn; 
✔ 4  projekty  dotyczące  propagowania  aktywnych  form  kultury  fizycznej.  Zorganizowano

otwarte zajęcia w zakresie badmintona i  biegania, szkółkę wakeboardową. Przeprowadzono
przejazdy na rolkach i rowerach ulicami miasta, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
Ponadto wsparcie uzyskało 13 projektów o charakterze lokalnym i regionalnym, zgłoszonych
przez  organizacje  pozarządowe  w  trybie  art.  19a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie.  Projekty  skierowane były  zarówno do
dzieci, młodzieży jak również dorosłych, w tym seniorów.  
Gmina Miasto Płock w 2018 r. współorganizowała następujące wydarzenia sportowe:
✔ Turniej Piłki Nożnej "Płock Cup", 
✔ Bieg Uliczny NSZZ Solidarność im. Krzysztofa Zywera z okazji Dnia Dziecka, 
✔ XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
✔ Turniej Piłki Ręcznej Kibiców im. Tomka Kaszanka, 
✔ Amatorskie Mistrzostwa Płocka w Siatkówce Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,
✔ Grand Prix Płocka w biegach ulicznych, 
✔ zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży z płockich szkół „Wspinka 2018”,
✔ program „Szachy w Mazowieckiej Szkole”. 

Największą  imprezą  biegową
w 2018  r.  był  7.  Półmaraton
Dwóch Mostów. Po raz pierwszy
w ramach imprezy odbył się Bieg
½  Dwóch  Mostów.  Do  udziału
w biegach zgłosiło się ponad 900
osób. Natomiast w organizowanych
w  ramach  uzyskanych  dotacji
i współorganizowanych bezpośrednio
z  miastem  imprezach
sportowych,  sportowo-
rekreacyjnych  i  propagujących
aktywne formy kultury fizycznej
uczestniczyło około 14 000 osób.
Inną  formą  wsparcia  rozwoju
sportu i aktywności ruchowej jest
docenienie  i  wsparcie

indywidualne zawodników i  ich trenerów za osiągane sukcesy w kraju i  zagranicą, poprzez
fundowanie nagród finansowych i stypendiów sportowych:
✔ W 2018 r. Prezydent przyznał 105 nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe we

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zgodnie z Uchwałą Nr 622/XXXVI2013
Rady Miasta Płocka z dnia  25 czerwca 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr  827/L/2018 Rady
Miasta  Płocka  z  dnia  30  sierpnia  2018 roku. Wyróżniono  w ten sposób  zawodników i  ich
trenerów,  w  tym m.in.  przedstawicieli  piłki  ręcznej  plażowej,  lekkiej  atletyki,  wioślarstwa,
pływania, tenisa, motoparalotniarstwa, tenisa osób na wózkach, sztuk walki,  judo, sportów
wrotkarskich oraz innych dyscyplin sportowych. 
✔ Prezydent przyznał na 2018 r. comiesięczne stypendia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr

623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr 828/
L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Otrzymywało je 38 uzdolnionych
zawodników, którzy dzięki temu mogli rozwijać swój talent i umiejętności sportowe. To właśnie
ich osiągnięcia przyczyniły się do promowania naszego miasta w kraju, jak i poza jego granicami.
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W  odpowiedzi  na  projekt  wybrany  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  Płocka  w  2018  r.
ogłoszony  został  konkurs  na  realizację zadania  publicznego pt.  „Bokserski  Płock”  -
darmowe zajęcia  z  boksu olimpijskiego.  W ramach zadania organizowane były  nieodpłatne
zajęcia dla mieszkańców Płocka w wieku 14-20 lat. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach
treningowych (grupa początkująca i zaawansowana) przez 9 miesięcy i obejmowały 9 godzin
tygodniowo.      Z zajęć skorzystało około 100 młodych sportowców.
W  sezonie  letnim  z  myślą  o  mieszkańcach  miasta  zorganizowano  strzeżone  kąpielisko
miejskie nad Zalewem Sobótka. Miało ono specjalnie zagospodarowany obszar dedykowany
dzieciom. Do dyspozycji plażowiczów była  wypożyczalnia sprzętu wodnego i wypoczynkowego
(leżaki,  parasole,  rowery  wodne,  kajaki),  bar  i  restauracja.  Dużym  zainteresowaniem,
zwłaszcza  dzieci,  cieszyła  się  zjeżdżalnia  wodna  ”Anakonda”.  Na  przygotowanych  boiskach
można  było  pograć  w  plażową  piłkę  siatkową i  badmintona.  Organizowane  były  turnieje
i treningi siatkarskie. Było to jedyne miejsce w mieście, gdzie płocczanie mogli odetchnąć od
letnich upałów i skorzystać z kąpieli wodnych.
W 2018 r. miasto, starając się rozszerzyć ofertę rekreacyjno-sportową, prowadziło  centrum
wspinaczkowe. Nowoczesna ścianka,  zajmująca powierzchnię 400 m², zlokalizowana w hali
widowiskowo-sportowej Orlen Arena, była do dyspozycji mieszkańców 7 dni w tygodniu. Wstęp
jak również wypożyczenie specjalistycznego sprzętu było bezpłatne, z czego skorzystało około
10 000 osób. 
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