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Przycichły dyskusje na temat likwidacji Toru "Poznań". Postanowiliśmy wybiec w bliżej 

nieokreśloną przyszłość. Czy Poznań może być polską stolicą sportów motorowych? Czy 

potrzebujemy motoareny? Czy są szanse na budowę obiektu spełniającego wymogi F1? 

W kolejnej sondzie Naszego Głosu Poznańskiego i Instytutu Badań Rynkowych 

i Społecznych TriC zapytaliśmy 183 naszych Czytelników o opinie na temat rozwoju 

obiektów powiązanych ze sportami motorowymi. Tradycyjnie już też pozwoliliśmy 

podzielić się respondentom przemyśleniami na tzw. „wolnym ringu”.  

Zastanawiając się nad propozycją budowy kompleksu obiektów do sportów 

motorowych, powiązania w jednej lokalizacji moto-crossu, off-roadu, żużla, a także 

wyścigów motocyklowych i samochodowych zadaliśmy Czytelnikom jedno pytanie: 

„Czy, Twoim zdaniem, w rejonie Poznania powinna powstać motoarena?” Skrycie 

w Redakcji nasze marzenia biegły również w kierunku toru spełniającego wymogi F1. 

Jakie były odpowiedzi – przewidywalne i zaskakujące zarazem. 

Na nasze pytanie 82% respondentów odpowiedziało „Tak – oprócz istniejącego już 

Toru Poznań”. Tor „Poznań”, jak widać, wrósł w świadomość respondentów, 

największa część odpowiadających jest jednak przekonana o słuszności budowy 

drugiego dodatkowego obiektu. Jedynie 5% Czytelników uznało, że motoarena 

powinna zastąpić istniejący obiekt, przy czym w pytaniu sugerowaliśmy, czy chodzi 

o „zastępstwo” w miejscu istniejącego toru, czy też o jego „wyprowadzkę”. O potrzebie 

budowy motoareny negatywnie wypowiedziało się 13% respondentów. 

Przyjrzyjmy się też bliżej wypowiedziom naszych Czytelników. Co myślą oni o szansach 

na obecność wyścigów F1 w Poznaniu? Jak oceniają aktualną sytuację w sportach 

motorowych? Ze względu na obszerność zebranego materiału zmuszeni byliśmy 

zaprezentować tylko część Waszych wypowiedzi. Przedstawiamy więc jedynie wybrane 

opinie i wyniki analiz. Zachowana za to została oryginalna pisownia. 

Poniżej prezentujemy 4 przykładowe grupy wypowiedzi – dla każdego z zajmowanych 

przez Czytelników stanowisk. W otwartych wnioskach przewaga zwolenników budowy 

drugiego obiektu nie była już tak wyraźna. 
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We wszystkich wypowiedziach Czytelników zauważalny jest mówiący o konieczności 

wspierania rozwoju kultury motoryzacyjnej, również poprzez rozbudowę infrastruktury 

sportowej, niemniej jednak nawet zwolennicy budowy nowego obiektu krytycznie 

podchodzą do spełniania kryteriów dla organizacji wyścigów F1 za wszelką cenę. 

Według Czytelnika o pseudonimie „Cortinas” „warto się zastanowić nad tego typu 

obiektami w Polsce, może nie musi to być rangi F1, ale tory spełniające inne zadania 

były by potrzebne”. Zdroworozsądkowo do budowy obiektu spełniającego wymogi FIA 

(Fédération Internationale de l’Automobile - Międzynarodowej Federacji 

Samochodowej) podchodzą również m.in. „Al.ks”, „gkeb”, czy też „Bartosz Cz”.  

Autor ukrywający się pod pseudonimem „MW” napisał: „Wspierać Tor "Poznań" to jest 

priorytet! Trzeba dbać o to co już mamy, a nie snuć plany za miliardy złotych na jakieś 

nierealne inwestycje. Budowa motoareny uda się w Emiratach, Niemczech, Stanach 

Zjednoczonych, a nie w Polsce... Bądźmy realistami. Skoro mamy obiekt, w który 

angażuje się tak liczne grono osób związanych z nim pośrednio i bezpośrednio, to 

zacznijmy o niego dbać! Nie zapominajmy o ludziach, którzy dzięki niemu żyją, 

rozwijają pasję i zarabiają!”. W podobnym krytycznym tonie wypowiedzieli się m.in. 

„Zakk Wylde” i „Marcin” i „Marian”.  

Czytelnik „Granadziarz_3M” snuje plany o szerokim zakresie: „Tor Poznań powinien 

pozostać dla niskobudżetowych imprez, amatorów, miłośników motoryzacji 

w niehomologowanych samochodach. Nowy profesjonalny obiekt - dla 

wysokobudżetowych imprez pod auspicjami FIA i PZMot.” Wątek wykorzystania 

istniejącej infrastruktury sportowej do szkolenia amatorów i miłośników (albo ogólnie 

– kierowców) pojawia się w wielu wypowiedziach. Równie często autorzy wypowiedzi 

podkreślali dodatnią korelację pomiędzy istnieniem obiektów sportowych a wzrostem 

świadomości drogowych zagrożeń wśród kierowców. Hipotezy tej jednak Redakcja nie 

zweryfikowała. Póki co.  

 

Według „Bartosza Kuczyńskiego” „Zdecydowanie lepiej stawiać na mniejsze 

przedsięwzięcia, np. tory dla motocrossu i quadów oraz inne mniejsze tory wyścigowe, 
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np. dla miniżużla. W dodatku raczej w powiecie niż w mieście.” Jest to jedna 

z wypowiedzi z grupy „decentralizacyjnej” – propagującej rozwój kilku pomniejszych 

obiektów – w miejsce jednej motoareny.  

 

W wypowiedziach silnie zarysowała się również grupa obrońców Toru „Poznań” – jako 

obiektu już legendarnego, wciąż działającego, lubianego i wciąż dającego sportową 

satysfakcję. I taka postawa połączyła większość respondentów. Wypowiedzi w tym 

tonie przekazali nam m.in. „Kropla”, „krauzi”, „Chuder”, ‘Sztaba z 5 sposobów na”, 

„hemicuda”, „Rychu”, „Krzysztof Wojdyła”  i wielu, wielu innych.  

 

Przy okazji zauważyliśmy, że na forach internetowych i w mediach społecznościowych 

rozgorzała dyskusja na temat kondycji sportu motorowego i obiektów im 

przeznaczonym. Nie bez wpływu pozostały też medialne informacje o problemach 

z torem w Lublinie i kartodromem w Gostyniu. Do dyskusji włączyli się i zawodnicy 

i sędziowie z Automobilklubu Wielkopolski, miłośnicy youngtimerów, Członkowie 

Stowarzyszania Capri.pl, a także miłośnicy motoryzacji, sportu i… Poznania. Nie 

spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania tematyką. Dziękujemy! 

 

Czy, Twoim zdaniem, w rejonie Poznania powinna powstać 

motoarena? 

 

Czy potrzebujemy kompleksu obiektów do sportów motorowych? Czy żużel, moto-

cross, off-road oraz wyścigi samochodowe i motocyklowe w jednej lokalizacji to dobry 

pomysł? 

Odpowiedź % Liczba 

Tak - oprócz istniejącego już Toru "Poznań" 81,42% 149 

Tak - zamiast istniejącego Toru "Poznań" 5,46% 10 

Nie, nie ma takiej potrzeby 13,11% 24 

Wypełnienia: 183 
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Wypowiedzi Czytelników z tzw. wolnego ringu 

   

Po prostu doinwestować " Tor Poznań 

Tor Poznan zostawmy w spokoju i wreszcie w niego zainwestujmy!  Porzadne trybuny 
telebimy padok dla kierowcow i ekip z prawdziwego zdarzenia!- tego nasz tor 
potrzebuje! 

Napewno warto wybudowac nowy obiekt. Takich obiektów póki co jest ciągle za mało 
w Polsce. Tor w Poznaniu to przecież jedyny i dosyć nowy obiekt w Polsce. 

jest wiele ciekawych rozgrywek poza f1 takie jak dtm czy etcc, wtcc a tor poznan moze 
takie imprezy  organizowac 

Wystarczy lepiej promować obiekt który już mamy i zainwestować w infrastrukturę - 
nawet postawić dobra restauracje czynna codziennie, aby poznaniacy mogli zacząć 
obcować z tym obiektem przy okazji innych zajęć. Na torze odbywają się już imprezy 
wysokiej rangi a ściąganie F1 do naszego kraju uważam za nadmiernie ryzykowny i 
drogi w realizacji pomysł. Lepiej postawić dobre trybuny, wyremontować infrastrukturę i 
pozbyć się zabitych deskami budek z napisem BAR aby obiekt zaczął zachęcać 
potencjalnych widzów z kraju jak i zawodników zza granicy. Przede wszystkim jednak 
trzeba zrobić coś z limitami głośności które uniemożliwiają torowi bieżące 
funkcjonowanie. 

mysle ze warto inwestowac w tor poznan 

Nie samą kiepską piłką nożną Polska żyje. Wręcz przeciwnie mnóstwo osób interesuje 
się sportami motorowymi promującymi prawdziwych mężczyzn i prawdziwych kobiet a 
nie nażelowanych chłoptasi ze słuchaweczkami na uszach. 

Uważam, że dodatkowy obiekt w Wielkopolsce, dalej od Poznania byłby dobrym 
pomysłem, od zera można zaprojektować to znacznie lepiej niż w Przeźmierowie(pole 
do modyfikacji jest ograniczone, a i klimat nie jest najlepszy - ciekawe, ilu 
protestujących mieszka tam dłużej niż funkcjonuje tor i lotnisko). W przypadku 
powstania nowego toru/motoareny, która przyciągnęłaby imprezy sportowe, nawet 
niekoniecznie F1, Tor Poznań mógłby stać się bardziej dostępny nie tylko dla 
kierowców, ale także kolarzy i rolkarzy :) Może dobrą opcją byłoby przekształcenie toru 
we fragment drogi publicznej(coś jak na Nurburgringu) 

Zostawmy tor tak jak jest 

Należy rozbudować infrastrukturę by można było organizować wyścigi o wysokiej 
randze. 

Nie budowac motoareny tylko rozbudować i zmodernizować tor POZNAŃ i z niego 
zrobić motoarene przy zachowaniu obecnej nitki toru 

Tor poznan jest super,  nalezy zadbac o wymogi fia i infrastrukture dookoła 

Tor poznań zostaje, trzeba go tylko rozbudować i lepiej nim zarządzać. 

Myślę że warto zainwestować odpowiednie środki finansowe w tor Poznań aby w 
przyszłości mogły tam się odgrywać takie imprezy jak wyścigi F1. Uważam że była by 
to znakomita reklama zarówno dla Poznania jak i dla całego kraju. 

 Taka impreza na pewno by się zwróciła. 

 Jednak trzeba też pamiętać o tym że mieszkańcy którzy mieszkają w okolicy 
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zamieszkali tam później niż powstał Tor Poznań dlatego nie rozumiem ich pretensji. 

 Doskonale wiedzieli gdzie się budują dlatego uwarzam że jak im się coś nie podoba to 
do zobaczenia gdzie indziej. 

 Mieszkańcy Lubonia nie protestują a przez ich miasto biegnie Autostrada która 
wytwarza hałas 24 godzinny na dobę przez cały rok. 

 Myślę że dobrym rozwiązaniem było by aby mieszkańcy okolic toru Poznań na własny 
koszt zamontowali sobie ekrany dźwiękochłonne tylko niech potem nie mają pretensji 
że światła dziennego później nie mają bo ekrany im przeszkadzają. 

 Moim krótkim zdaniem, dostosuj się do warunków w jakich mieszkasz albo się 
przeprowadź. 

 Co mają powiedzieć ludzie którzy mieszkają przy straży pożarnej albo kolumnie 
transportu sanitarnego? Na to pytanie odpowiedzcie już sobie sami. 

Zostawmy Tor Poznań. Niech wielcy włodarze kraju, dadzą dokumenty które przeniosą 
własność na Automobilklub Wielkopolski,  a wtedy zacznie się inwestować.  Póki co, to 
trudno wkładać pieniądze w coś, co nie jest własnością. 

Zostawmy Tor, który jest obecnie. Zainwestujmy tylko w jego infrastrukturę!! on też 
może przynosic dochody tylko wezmy sie za to z glowa!! a ludzie, ktorzy sie procesuja 
o halas bo jest im za glosno przypominam ze w 90% wprowadzając sie wiedzieli, ze 
obok jest Tor Poznan i lotnisko!!! 

Obiekt spełniający wymogi F1 to byłoby spełnienie marzeń. Jednak póki takiego nie ma 
- dbajmy o Tor "Poznań".  Zawodnicy zmieniają układy wydechowe na ciche, więc 
protestujących także prosimy o ustępstwa. 

Wielkopolska potrzebuje takiego toru,zainteresowanie moto sportem pomału kwitnie.... 
Promujmy ruchy w tą stronę !! 

Zostawmy "Tor Poznań" w spokoju 

Zostawic tor Poznan 

Moto arena  jak najbardziej przydała by się  w Poznaniu lub okolicy ponieważ takich 
obiektów w Polsce nie ma ! Mamy moto arenę w Toruniu ale nie ma tam toru 
wyścigowego tylko karting supermoto żużel. jeżeli robić taki obiekt to na wszystkie 
dyscypliny Motorowe  czyli Wyścigi samochodowe i motocyklowe karting supermoto 
cross żużel  a do tego stworzyć zaraz szkółki i akademie dla najmłodszych żeby za 
parę lat mogli zapewnić byt tym obiektom. 

Tor Poznań to arena spełniać marzeń tych dużych i tych małych, tych dorosłych i tych 
dziecięcych. Odpowiedź na pytanie o sens toru jest tylko jedna oczywiście że tak!!! 

Tor był jest i powinien zostać. 

A może po prostu zostawmy Tor "Poznań" w spokoju wystarczy dołożyć parę groszy 
aby poprawić infrastrukturę wokół i na torze, kocham to miejsce, znam je od dziecka 
tam się wychowałam i nie wyobrażam sobie aby nie było Toru Poznań, proszę 
wybaczyć ale ta nagonka chyba jest tylko po to żeby mieszkańcy wynorali siano od 
Miasta i Aw, wybaczcie drodzy mieszkańcy najpierw był Tor a później wasze domy, 
budując się wiedzieliście że w pobliżu jest tor, ale jak to polak potrafi połakomiliście się 
na tanie ziemie, a teraz żal ściska...Tor musi zostać 

Albo rozwój toru, albo budowa nowej motoareny i dopiero wtedy zamknięcie toru. 
Oczywiście wszystko w rękach speców od hałasu... 
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Budować tory ,a te co są odbudować. 

Tor Poznań to jedyny tor istniejący jeszcze w Polsce. Władze Toru powinny się 
postarać aby był lepiej gospodarowany a co za tym idzie, nie zlikwidowany. Nowy 
Prezydent jest jak widać przeciwnikiem w ogóle motoryzacji, i myślę, ze kazdy kto na 
niego glosowal, teraz mocno żałuje 

W jednym kompleksie "motoareny" będzie trudno pogodzić specyficzne potrzeby 
różnych  sportów motorowych, lecz względy ekonomiczne mogą to uzasadniać.  

 Uważam że tor FORMUŁY "1" należy się POLSCE   ! ! !    -   i właśnie w Wielkopolsce 
w bliskości POZNANIA, z uwagi na wielkie tradycje i zasługi dla sportów motorowych 
Poznania i Wielkopolski. 

Mamy wielu pasjonatow, nie dajmy sie im marnowac. 

Tor Poznań ma międzynarodową homologacje FIA i FIM oraz organizacji kartingowej 
na organizowanie wyścigów. 

 Tor Poznań to obiekt z wielką historią i tradycją wyścigową w Polsce i warto go 
zmodernizować i używać dalej.  

 Modernizacja polega na przebudowaniu całej infrastruktury i dostosowanie jej do 
wymogów XXI wieku. Sama nitka toru głównego (4083 m długości) posiada odnowioną 
nawierzchnię i otoczona jest barierami energochłonnymi, są także pola żwirowe. 

 Część nitki kartingowej (1510 m długości) też jest odnowiona i ma nową nawierzchnię. 
Dlatego tylko zróbmy infrastrukturę i tor Poznań będzie tętnił życiem, choć przy 
obecnej sytuacji i tak tętni życiem. 

 Zapraszam wszystkich, którzy nie byli jeszcze na torze, aby przyszli w weekend 
wyścigowy i poczuli atmosferę jaka tutaj panuje. Jest też co oglądać i fotografować.  

 Pozdrawiam, człowiek blisko związany z Torem Poznań. 

Warto rozreklamować tor Poznań i go doinwestować !!! Dlaczego miasto promuje tylko 
piłkę nożną, gdzie są oszustwa i ustawianie meczów, a nie inne dyscypliny? Mało tego, 
jeżeli nie pomaga, to niech nie przeszkadza!!! Tor powinien istnieć i się rozwijać. Wiele 
torów w Europie jest w miastach i nikomu to nie przeszkadza, a nawet pomaga w 
promocji. Np Monza - centrum miasta, lub Monaco - wyścig uliczny itd... 

Poznań powinien być Polską stolicą motorsporu! 

TOR POZNAŃ według mnie spełnia dwojaka rolę po pierwsze pozwala spełnić 
marzenia o udziale w prawdziwych wyścigach samochodowych, a po drugie pozwala 
podnieść swoje umiejętności i w bezpieczny sposób wyszaleć się motocyklem lub 
samochodem co według mnie znacząco poprawia umiejętności i powoduje, że ludzie 
wolą wyszaleć sie na torze, a nie na ulicy... 

Szczerze mówiąc nie czuję tego problemu, jest poza moimi zainteresowaniami. 

Jeśli nie w Poznaniu to gdzie?! TP potrzeba inwestycji i rozwoju, infrastruktury 
towarzyszącej i ciekawej oferty biznesowej, a nie zwijania i zamykania, bo ktoś 
wybudował się obok już istniejącego toru i nagle stwierdził, że mu za głośno. To 
typowo polskie, przez takich ludzi motoryzacja w Polsce umiera i wygląda tak jak 
wygląda. Ludzie takiego pokroju zniszczyli już ostatnio tor w Lublinie. Wszyscy 
narzekają na piratów i bezpieczeństwo drogowe, ale nikt nie ruszy mózgownicą bo i po 
co?  Mając TP nie trzeba zaczynać od zera i wymyślać koła od nowa, wystarczy 
zbudować na tym fundamencie wielofunkcyjny obiekt z XXI wieku. 

Więcej imprez tego typu to: więcej świrów na drogach, którzy marzą o tym żeby się 
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ścigać, więcej korków, więcej spalin. Lepiej próbujmy być stolicą IT i innowacji, albo 
gier komputerowych. Sporty motorowe, to nie sporty, za mało człowieka w tym. 

Tor Poznań w spokoju! Ludzie kupili tanie działki i po wybudowaniu dowiedzieli się że 
jest tam TP oraz lotnisko, normalnie jak na Marlewie naraz pojawiło się lotnisko 
Krzesiny a w Kamionkach słupy wysokiego napięcia. Tor istnieje tam długo a chaty są 
młode - widziały gały co brały. 

Zdecydowanie Tor "Poznań" powinien zostać przystosowany do wymogów F1. Od 
kilkudziesięciu lat jest to miejsce organizacji sportów motorowych i tak powinno zostać. 

Jestem za rozwojem sportów motorowych w Poznaniu w każdej możliwej do 
wykonania formie! 

Patrząc na rożne spory dotyczące np. Żużla na Golecinie może warto pomysleć by 
przenieść go na tereny dzisiejszego Toru Poznań i utworzyć tam rownież tory 
motocrossowe itp. Powinno się tam to wszystko zmieścić. Natomiast Tor Poznań 
trzeba wybudować gdzieś na obrzeżach miasta tak by spełniał wymogi F1. 
Podejrzewam, ze na obecnym terenie gdzie jest usytuowany poznański tor zabrakłoby 
miejsca na tory dla kilku rożnych dyscyplin motorowych.  

 Uważam, iż stworzenie w naszym mieście warunków torowych ( spełniających 
międzynarodowe wymogi) dla kilku dyscyplin sportów motorowych byłoby świetnym 
posunięciem gdyż pozwoliłoby na organizacje wielu zawodów rangi mistrzowskiej, a co 
za tym idzie dało by to nieporównywalne efekty i zyski z jakakolwiek inna reklama 
naszego miasta.  Wiadomo, ze największe koszty wiązały by się z budowa toru pod F1 
ale jest tu szansa na pozyskanie sponsorów i uruchomienie inwestycji za pomocą 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Jestem przekonany, ze znalazłoby się paru 
biznesmenów chcących wejść w coś takiego. Zyski byłyby obopólne. 

Powinien sie rozwinac. Infrastruktura oraz najlepiej licencja f1. 

W Polsce jest bardzo mało obiektów sportowych a zainteresowanie dość spore. 
Optymalnym rozwiązaniem jest poszerzanie bazy takich obiektów i ich modernizacja, 
aby ich wykorzystanie było pełniejsze dzięki wyższym standardom. 

Do F1 nie dopadniemy. Na razie Bernie nie dopuści, ale trzeba patrzeć do przodu i 
zrobić tor by był gotowy na wszystkie opcje i dyscypliny motosportu, a także dla 
amatorów i zwykłych zjadaczy chleba by podnieśli swe kwalifikacje i umiejętności. 

zostawmy w spokoju 

Tor Poznań to bardzo dobry obiekt. Należy go rozwijać i promować. Gdyby powstał 
kolejny tego typu obiekt w Polsce byłoby cudownie. 

Tor Poznań powinien zostać stolicą Polskiej motoryzacji!!! Natomiast nie znaczy to, że 
w kraju liczącym prawie 40mln ma pozostać tylko jeden tego typu obiekt. Skoro 
potrafiliśmy zbudować kilka stadionów i dziesiątki jak nie setki orlików zbudujmy z dwa 
może trzy tory wyścigowe z tego jeden z licencją wyścigową na F1.   ;) 

Należy zmienić przepisy dotyczące wszelkich miejsc hałasogennych. Jeżeli zabudowa 
mieszkalna powstała PO tym, jak dany obiekt już istniał, to nie może być mowy o 
żadnych protestach i roszczeniach w jakiejkolwiek formie. 

Gdyby władze toru nie spotykały się z ciągłymi problemami a miasto postarało się 
pomóc z modernizacją obiektu byłoby to miejsce które  docelowo przynosiłoby zyski z 
podatków. 

Tych kilkaset tysięcy ludzi w Polsce pracujących w szeroko pojętym przemyśle 
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motoryzacyjnym i kilkanascie tysiecy w Wielkopolsce ma w trąbie Motoryzację. :) ... i 
na pewno są zdania że motoryzację i motorsport trzeba zaorać :) 

Warto  budować obiekt... choć co do F1 to prędziej faktycznie tor uliczny np.  w 
stolicy... motoarena mogłaby powstać na Bednarach obok już istniejącego ośrodka 
doskonalenia technik jazdy... a Tor Poznań zostawić w spokoju... niech pracuje jak 
dotąd... choć modernizacje infrastruktury byłby mile widziane. 

Na dobry początek zostawmy go w spokoju. Jest to dobra baza do testowania 
alternatywnych sposobów zarządzania takim obiektem, na razie to co robi AW to chyba 
jednak trochę mało. Wypadałoby uregulować stosunki własnościowe i zasady 
korzystania z toru tak aby zminimalizować protesty mieszkańców. Nie na zasadzie 
"obniżmy dopuszczalną głośność do 91 dB", bo lotnisko generuje większy hałas, ale 
raczej tak aby ustawić grafik dni w ciągu roku (weekendów czy innych), w których na 
torze będą odbywać się sensowne imprezy. Po uregulowaniu stosunków z sąsiadami 
proponowałbym poszukania inwestora strategicznego dla toru - z branży związanej z 
motorsportem i ekpiy (firmy?) zarządzającej obiektem profesjonalnie i zabranie się za 
odbudowanie pozycji Toru Poznań na arenie europejskiej. Jak już to się uda zrobić - 
wtedy na bazie takich doświadczeń można myśleć o nowym obiekcie. 

Za mało obiektów tej klasy co Tor Poznań w Polsce. Powinno być więcej torów 
umożliwiających treningi i wolnej jazdy dla amatorów ścigania. F1 w Polsce? Chyba 
raczej to zbyt śmiały pomysł 

Stwórzmy miejsce, gdzie w bezpieczny i kontrolowany sposób można będą mogli 
wyszaleć się zarówno „młodzi gniewni” jak i „starzy wyjadacze”.  Po zlikwidowaniu toru 
alternatywą dla niego staną się ulice naszego miasta i o popisach i (oby nie) 
opłakanych skutakch rajdów kreatur pokroju Frog@ dowiadywać będziemy się z 
czołówek serwisów informacyjnych codziennie.  

 Dajmy również możliwość, łątwego doskonalenia technik bezpiecznej jazdy. 
Stworzenie swego rodzaju centrum sportów motorowych z pewnością skutecznej 
przyciagnie organizatorów imprez, publicznosć i sponsorów niż małe, gorzej 
zorganiozowane małe ośrodki. 

Jeśli pozostaniemy obojętni na potrzeby młodych ludzi, w nie dalekiej przyszłości 
okaże się że z braku odpowiedniego miejsca, będą szukać miejsc i wrażeń w 
miejscach niebezpiecznych dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. 

 Jako młody człowiek lubię szybką jazdę, ale robię to w miejscach przeznaczonych do 
tego np. tor poznań. 

 W Lublinie tor został zamknięty. 

 Ludzi którzy korzystali z tego toru muszą szukać innego miejsca. 

 Może się okazać że osób jak ,,pan z BMW po warszawie,, przybędzie w mieście 
Lublin.  

 A tego nikt nie chce. 

 Zamiast zamykać, stworzyć miejsce do szaleństw , niech szaleją w miejscu 
bezpiecznym dla wszystkich. 

W Polsce jest brak miejsc gdzie można legalnie ścigać się samochodami i zamknięcie 
jakiegokolwiek toru jest niemądre. 

W tym zakichanym kraju , jako kierowcy, nie mamy możliwości szkolić swoich 
umiejętności na tego typu torach, bo ich po prostu nie ma. Potem jest wielkie 
zdziwienie jak kierowy urządzają sobie tory wyścigowe na publicznych drogach. Gdzieś 
ten zapał musi mieć ujście. Gratuluję świetnego pomysłu - skoro praktycznie nie mamy 
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tego typu obiektów w Polsce to zamknijmy te ostatnie i zapomnijmy, że w ogóle w 
innych, cywilizowanych krajach one istnieją. 

Zdrowy rozsądek podpowiada - budować nowy kompleks i zagospodarować stary. 
Mamy sporo obiektów do których utrzymania należy dokładać ze środków 
budżetowych. Nie stać nas w Poznaniu na dwa tory. Serce mówi - postarajmy się 
utrzymać obydwa obiekty. 

to jeden jedyny tor w Polsce, jest mocno oblegany, proponuję kolejny obiekt 

Torów w Polsce jak na lekarstwo, budujmy nowe, a jeżeli nas na to nie stać to 
przynajmniej nie niszczmy starych. 

Tor "Poznań" powinien zostać bez żadnych zmian. Tor F1 jak najbardziej ale w Gdyni 
albo we Wrocławiu, takie były wstępne plany budowy... 

Potrzeba bardziej uniwersalnych i bardziej bezpiecznych obiektów, które będą mogły 
ściągać także sąsiadów zza naszych granic. 

Myślę, że wybudowanie dużego kompleksu "motoryzacyjnego" na rogatkach Poznania 
to świetny pomysł.  Uważam, że wtedy łatwiej byłoby się pogodzić entuzjastom sportu 
motorowego z likwidacją Toru Poznań. 

Tor Poznań ma swoją historię, zostawmy go tak jak jest, dbając o stan techniczny. 

Mozna zbudować nowy, a tor Poznań także powinien istnieć ponieważ takich obiektów 
u nas w kraju nie ma. Po co niszczyć cos czego brakuje 

tor poznan i cos jeszcze im wiecej iejsca na szkolenie jazdy tym mniej wypaqdków 

Tor poznań to historia sportów motorowych,  a pomników się nie niszczy tylko o nie 
dba i daje możliwość cieszenia się min kolejnym pokoleniom. 

F1 to raczej za wysokie progi ale przydały by się modernizacje istniejącego obiektu 
żeby nie odstawał od innych europejskich torów. 

Nie musi być to aż obiekt z wymogami F1 , ale warta przemyślenia jest 
wielofunkcyjność obiektów , przede wszystkim łatwy wjazd na obiekt toru i godziny 
otwarcia , tak aby każdy mógł skorzystać popołudniem , wieczorem , w weekendy ....   
oraz przydałby się tor treningowy dla driftu i 1/4 mili  , bo tych obiektów najbardziej 
brakuje....  w takiej lokalizacji aby nie było problemów z hałasem i protestów 

Tor Poznań jak i inne tory które jeszcze istnieją w PL powinny być rozbudowywane i 
oferowac mozliwosci  rozwoju kierowcow jak i samego motorsportu  w Polsce . Mamy 
w kraju wiele talentow które powinny mieć mozliwosc doskonalenia sie i 
reprezentowania naszego kraju w roznych dziedzinach motorsportu na świecie. Co do 
toru F1, rozwież powinien powstac, mozliwosc organizowanizacji  takiej rangi imprez 
jaką dał by tor F1 niesie ze sobą wiele korzysci dla wielu, praca dla ludzi, promocja 
regionu, i bycie kolejnym miejscem na mapie F1 gdzie sport jest traktowany powaznie 

Powinny powstawać nowe obiekty dla sportu motorowego. 

Wszystko zostawic tak jak jest 

Tor Poznań jak najbardziej powinien zostać, jest to kawał historii, pierwszy i jedyny 
profesjonalny tor w Polsce, dlaczego więc miałby zostać zrownany z ziemią.  
Mieszkańcy, ktorzy przeprowadzili się lub wybudowali swoje domy w okolicy toru 
wiedzieli, na co się godzą. W końcu lotnisko tez nie jest pasem startowym dla 
deskorolek i hałas powodowany przez boeingi i inne cuda również jest uprzykrzajacy, 
nie wspominając już o częstotliwości przylotow i odlotó,  a częstotliwości imprez 
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samochodowych. Dlaczego więc nie przenieś lotniska gdzie indziej?  

 Jestem jak najbardziej za pomysłem rozbudowy polskiej motoareny,  torów 
motocrossowych, terenowych oraz wszelkich innych rodzajów, żeby każdy odnalazł się 
w swoim środowisku, oraz, co ważne, żeby powstawały w różnych częściach miasta, 
bo ludzie mający do przejechania kilkaset kilometrów na wyścigi po prostu rezygnują, 
bo przestaje im się to opłacać.  

 Tor F1 jest dla mnie neutralny, ponieważ nie przepadam za bolidami. Myślę, że 
lepszym pomysłem byłoby kilka mniejszych torów, których wartość inwestycji będzie 
równa jednemu torowi do F1, a gdzie będą mogły odbywać się treningi i zawody 
driftingowe. W końcu jest to dyscyplina, która niestety jest wciąż mało znana, a 
znakomicie rozwijająca się w Polsce,  nasi zawodnicy odnoszą sukcesy, i mogłoby być 
tych sukcesów więce,  gdyby kierowcy mieli gdzie trenować. A 

Niech będzie Tor "Poznań" a dodatkowo niech budują kolejne obiekty 

Zostawcie Tor Poznań w spokoju! Inaczej za 10 lat wszystkie większe miasta będą 
składały się z osiedli zamkniętych i supermarketów. 

Tor Poznań powinien nadal istnieć. Potrzebne są takie miejsca. W Polsce dopiero 
powstaje świadomość weekendowego "wypadu na tor" - to co od lat jest popularne na 
zachodzie Europy. 

ma swoją historię i powinien zostać  

 a na pewno kolejny obiekt będzie miał wzięcie 

Aglomeracja poznańska nie potrzebuje żadnych kolosów łączących mydło i powidło w 
jednym miejscu. Zdecydowanie lepiej stawiać na mniejsze przedsięwzięcia, np. tory dla 
motocrossu i quadów oraz inne mniejsze tory wyścigowe, np. dla miniżużla. W dodatku 
raczej w powiecie niż w mieście. 

Jak najbradziej jestem za tym aby Tor w Poznaniu istniał i się rozwijał było by dobrze 
aby taki obiekt utrzymać i organizować na nim imprzy szeroko rozumianego 
motosportu, W Gostyniu właśnie została wypowiedziana umowa dzierżawy Toru 
kartingowego Automobilklubowi Leszczyńskiemu, kolejny tor z niewielu istniejących, 
bardzo chwalony przez wszystkich pasjonatów motosportu, powoli znika z mapy 
imprez motorowych. przykre bardzo. 

Tor poznań powinien zostać chocby ze wzgledu na najmłodsze pokolenie. Oraz 
powinno sie tam organizować wiecej imprez typu trackday dla amatorów by oni 
rozwijali swoje umiejętności i szaleli na zamkniętym obiekcie, a nie na drodze. 

Tor Poznań to dobre miejsce na wzbogacenie go o nowe elementy. No, ale sprawę 
własnościowe, protestujący mieszkańcy itp. 

Budować tor na jeden wyścig w roku to tak jak z naszymi stadionami na Euro 2012 - 
trzeba mieć pomysł na wykorzystanie przez cały rok. Moim zdaniem trzeba iść w innym 
kierunku - Tor Poznań i podobne tego typu obiekty powinny służyć amatorom, 
mogącym sobie wynająć takie miejsce, by w bezpieczny sposób dać upust adrenalinie. 
Wtedy pewnie będzie mniej Frogów i innych "gwiazd you tube'a".  

 Eksperyment z żużlem w Poznaniu wypadł średnio, obecne wyścigi na Torze Poznań 
wzbudzają zainteresowanie głównie pasjonatów. Nie widzę więc sensu sprawienia, by 
nasze miasto było stolicą sportów motorowych w aspekcie profesjonalnym. Ale może 
nią być w aspekcie przyciągania amatorów, chcących się czegoś nauczyć lub po 
prostu dać upust adrenalinie.  

 To pochłonie mniejsze inwestycje i da większą szansę jej zwrotu, no i ma większe 
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podłoże społeczne.  

 Tak nawiasem, bardziej bym pomyślał o udoskonalaniu (i tak już prawie doskonałej) 
Malty jako wspaniałego miejsca dla sportów wodnych i rekreacji, zagospodarowaniu 
terenów przy stadionie Lecha (Marcelin) i budowie hali na 10 000 osób (Arena to 
wstyd). 

Wymagana jest modernizacja poznańskiego obiektu. 

tak 

Lata temu ktoś powinien się zainteresować Torem Poznań, od zawsze sporty 
motorowe oraz związane z nimi obiekty kuleją przez brak zainteresowania ze strony 
władz! Tor Poznań posiada potencjał, trochę pracy i pieniędzy a mogłyby odbywać się 
imprezy na bardzo dużą skale 

Tor Poznań dla amatorów, nowy obiekt dla profesionalistów 

Węgry,Czechy,Słowacja mają tory z prawdziwego znaczenia. Tor Poznań może być 
punktem wyjścia do budowy takiego obiektu. Dlaczego można było wpompować 
miliony w stadiony piłkarskie a fani sportów motorowych tak popularnych przecież nie 
mają ani jednego prawdziwego obiektu w Polsce. 

Minimum to zostawienie Tpru Poznań i zainwestowanie w niego. 

 Obawy sa takie, ze nastepca Toru Poznan, bedzie kolejnym torem Jastrzab, ktory nie 
jest prawdziwym torem 

Przede wszystkim nasz tor powinien być wyremontowany a nie zlikwidowany ,myślę że 
budowanie i walka o f1 w Polsce nie stety nie wyjdzie dla tego że jesteśmy zbyt 
biednym krajem lecz tor z wymogami FIA jak najbardziej mógłby być są inne serie 
wyścigowe jak WTCC DTM. Najlepszym rozwiązaniem mmoim zdaniem jjest 
renowacja toru z dobudowaniem toru do żużla który z połączeniem z nitka toru 
pozwalało by pprzeprowadzać kolejne imprezy z serii rally crossu co za czym idzie 
zwiększając dochody toru,  o f1 zapomnijmy choć było by miło zapłacił bym za bilet 
2000 zł bez problemu aby obejrzeć wyścig w Polsce na. Żywo lecz trzeba się spytać ilu 
ludzi w Polsce zapłaciło by za wstęp tyle kasy bo nie stety tyle to kosztuje pozdrawiam 
i w głębi serca wierzę że ktoś kreatywny poprowadzi tor w dobrą stronę motosportu 

Tor Poznań powinien zostać tam gdzie jest ! Jego infrastruktura powinna być rozwijana 
,w końcu to kawał historii polskiego motorsportu ,kuźnia talentów obecnych i przyszłych 
pokoleń ! Jest to jedyny tor wyścigowy w Polsce, miasto powinno promować go i 
szczycić się ,że ma taki obiekt. 

Osobny tor F1 jak najbardziej, Tor Poznań powinien zostać I być bardziej dostępny dla 
"zwykłych" ludzi i drifterów których  tak ostatnio tak się olewa. 

W Polsce sportów motorowych jest jak na lekarstwo, a żeby jeszcze za kierownicą 
własnego samochodu czy motocykla na bezpiecznym i przygotowanym obiekcie 
znalazł się ktoś zwyczajny to właściwie mrzonka. A każdy normalny człowiek woli coś 
zgodnie z prawem "wyżyć się" w swoim samochodzie legalnie na obiekcie niż 
niezgodnie z prawem na drodze publicznej zagrażając bezpieczeństwu. Każdych 
obiektów nam potrzeba a takich i dla ludzi i dla sportowców szczególnie. 

  

 pozdrawiam 

Warto się zastanowić nad tego typu obiektami w Polsce, może nie musi to być rangi 
F1, ale tory spełniające inne zadania były by potrzebne. 
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Tor poznań powinien pozostać dla niskobudżetowych imprez, amatorów, miłośników 
motoryzacji w niehomologowanych samochodach. Nowy profesjonalny obiekt - dla 
wysokobudżetowych imprez pod auspicjami FIA i PZMot. 

Nie tylko w  Poznaniu, ale w i Warszawie potrzebny jest tor wyścigowy 

Kilka modernizacji i tor Poznan może być przystosowany do F1 

 A za prosta startowa można wybudować całkiem ciekawy Tor offroadowy gdyż 
miejsca jest dużo 

Może wystarczyłoby zmodernizować sam tor, rozbudować go. I oczywiście zadbać o 
odpowiednie zaplecze i trybuny na odpowiednim poziomie. Może F1 to trochę mało 
realne marzenie, ale jakby tor spełniał odpowiednie wymogi techniczne to można by na 
nim organizować wiele ciekawych zawodów. 

Tor Poznań to tor techniczny znany w Europie. Jak powiedział Pan Hołowczyc,  tor 
musi się rozwijać, a do tego potrzebne są pieniądze 

Tor Poznań powinien dalej istnieć i rozwijać się w miarę możliwości. Ewentualne 
rozmowy na temat ograniczenia działalności lub likwidacji obiektu powinny być 
prowadzone dopiero w momencie, gdy istaniałby inny obiekt z homologacją FIA w 
Polsce. 

Tor Poznań nie powinien być likwidowany, gdyż jest to jedyny taki obiekt w Polsce. Z 
każdym rokiem ilość imprez wzrasta i to znakomita promocja dla miasta i zysk dla 
właścicieli lokalów gastronomicznych oraz hoteli w tym rejonie. Dodatkowe miejsca 
pracy. 

Wspierać Tor "Poznań" to jest priorytet!  Trzeba dbać o to co już mamy, a nie snuć 
plany za miliardy złotych na jakieś nierealne inwestycje. Budowa motoareny uda się w 
Emiratach, Niemczech, Stanach Zjednoczonych,  a nie w Polsce ... bądźmy realistami. 
Skoro mamy obiekt, w który angażuje się tak liczne grono osób związanych z nim 
pośrednio i bezpośrednio, to zacznijmy o niego dbać! Nie zapominajmy o ludziach, 
którzy dzięki niemu żyją, rozwijają pasję i zarabiają! 

na pewno warto znowu udostępniać tor do driftu. 

Wypełnienia: 102 
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