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3 tygodnie głosowania za nami 

Pełna mobilizacja na ostatniej prostej 

 

Po dokładnie 22 dniach, czterech godzinach i 30 minutach podsumowujemy 

kolejny tydzień głosowania na narodową planszę Monopoly. Rekordowe 

2 000 000 oddanych głosów, ponad 1 140 000 regularnie głosujących 

użytkowników i ponad 7 000 000 odsłon strony monopoly.pl! Liczby nie kłamią 

– Polacy chcą widzieć swoje rodzinne miasta na planszy Monopoly Polska! 

 

O tym, że do samego końca nikt nie będzie mógł być pewny 

wygranej, a pozycje na liście będą zmieniać się jak w 

kalejdoskopie, pisaliśmy od samego początku. Co prawda takie 

miasta jak Białystok czy Bełchatów od samego początku 

utrzymują pierwsze miejsca na swoich listach, ale patrząc na 

wydarzenia ostatniego tygodnia, nawet i one mogą poczuć się 

zagrożone.  

 

Tydzień temu w naszym podsumowaniu pochwaliliśmy Gorzów 

Wielkopolski. Miasto nabrało jeszcze więcej wiatru w żagle i w tym tygodniu dotarło aż na 

2 miejsce! Tym samym w pierwszej trójce miast nie ma już Gdyni. Równie zacięty 

pojedynek rozgrywa się w okolicach  miejsca 20tego, które 

jest ostatnią pozycją gwarantującą posiadanie własnego 

pola w grze. W tej chwili są to Katowice z sumą 2,60% 

wszystkich oddanych głosów. Jednak po piętach stolicy 

województwa Śląskiego depczą Gdańsk (2,30%) i Kielce 

(2,26%), a i Suwałki będąc na 23 miejscu nie powiedziały 

jeszcze swojego ostatniego słowa. Bydgoszcz na Facebooku 

intensywnie przekonuje, że ich miasto popierają światowe 

gwiazdy. Łódź i Przemyśl postawiły na eksponowanie swoich 



rodzimych celebrytów, a Radomsko zaprezentowało swój autorski przepis na sukces. 

Jedno jest pewne – emocji nie brakuje i z pewnością nie zabraknie do samego końca! 

 

Mimo, że na liście Dzikich Kart jest na niej już ponad 

2144 miejscowości to jednak pierwsza trójka od 3 tygodni 

pozostaje niezmienna i systematycznie zwiększa swoją 

przewagę na rywalami. Wygrają tylko 2 miasta z tej listy, 

dlatego będąca na 3 miejscu Rumia z pewnością z całych 

sił mobilizuje swoich mieszkańców do zwiększonego 

wysiłku - sukces przecież jest tak blisko! Pisząc o liście 

Dzikich Kart, nie można nie wspomnieć o najbardziej 

rozpędzonej lokomotywie poprzedniego tygodnia – Rawie 

Mazowieckiej. To niewielkie miasto, któremu udało się 

dotrzeć aż na 6 miejsce i - sądząc po ogromie włożonej 

pracy i zaangażowaniu mieszkańców - chyba nie ma 

zamiaru zwalniać! Wiceburmistrz miasta osobiście 

odwiedza szkoły, by namawiać nauczycieli i uczniów do głosowania, nie zapominając 

także o studentach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – oni też codziennie głosują! Klub 

Rawskich Monopolistów skupia coraz więcej 

firm i instytucji, które deklarują swoje 

wsparcie i zaangażowanie. Młodzieżowa Rada 

Miasta osobiście rozdaje ulotki i rozwiesza 

plakaty z instrukcjami, jak głosować na 

stronie www.monopoly.pl, a całe miasto 

zgodnie postawiło sobie wspólny cel: „do 20 

marca RAWA w Finałowej Dwójce!” 

 

Jeszcze 6 dni i wszystko stanie się jasne. Jedno jest pewne – w tym tygodniu nie 

zabraknie emocji, których kulminacja czeka nas w niedzielę. Coraz więcej głosów, coraz 

więcej regularnie głosujących, coraz więcej miejscowości na liście Dzikich Kart, coraz 

więcej zaangażowanych w promocję mieszkańców, Urzędów Miast i mediów… za to czasu 

na głosowanie coraz mniej dlatego… Pełna mobilizacja na ostatniej prostej! 

 

 

 

 




