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Rośnie liczba słuchaczy Radia Opole! 1. na podium
zobowiązuje - w wakacje proponujemy "soboty z pleneru"
Według najnowszych wyników badań słuchalności RadioTrack Kantar Polska, od marca do maja,
Polskie Radio Opole odnotowało wzrost słuchalności. W niedziele w regionie jesteśmy numerem 1.
i słucha nas średnio co trzecia ankietowana osoba (31,55%). W soboty w stolicy województwa
zajmujemy 2. miejsce, z wynikiem słuchalności na poziomie 24%. W badaniu słuchalności przez
wszystkie dni w tygodniu w regionie zajmujemy ugruntowane 3. miejsce, z wynikiem - 10,22%.
Nie spoczywamy na laurach, idziemy za ciosem i ruszamy w region. Od 22 czerwca we wszystkie
soboty, aż do końca wakacji, dziennikarze Radia Opole wyruszą z mikrofonami w plener.
Między godziną 7:00, a 11:00 Krzysztof Dobrowolski będzie łączył się z Natalią Kryjom i Danielem
Klimczakiem, gospodarzami audycji "Mamy weekend". Lotny reporter sprawdzi aktualną pogodę i
przedstawi atrakcje z różnych zakątków naszego regionu. Do godziny 12:00 ważne tematy w
Samorządowej Loży Radiowej poruszy Jan Poniatyszyn. Następnie swój program "Ze zdrowiem Ci
do twarzy" do godziny 14:00 poprowadzi także w plenerze Katarzyna Zawadzka.
- Każda sobota to okazja do tego, by razem z nami cieszyć się słońcem, wodą i zobaczyć
dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny. Będziemy m.in. na zamku w Rogowie Opolskim, czy w
Muzeum Pszczelarstwa - mówi Katarzyna Zawadzka, dziennikarka Radia Opole.
- Będziemy namawiać do aktywnego spędzania czasu, na pewno pojawi się wiele z wodnego
szaleństwa, będzie o skuterach wodnych, może uda nam się też popłynąć żaglówką. Będzie też
coś dla tych, którzy cenią sobie więcej ciszy i spokoju, szukają odpoczynku na łonie natury.
Sprawdzimy np. dokąd warto wybrać się rowerem, albo gdzie najlepiej chodzi się z kijkami,
będziemy też odkrywać opolskie zabytki i rekomendować różne ciekawe miejsca Opolszczyzny.
Po prostu wiele pomysłów na to jak spędzić wolny, wakacyjny czas w całym regionie.
Na zakończenie Krzysztof Dobrowolski w swoim magazynie do godziny 16:00 opowie o szalonych
pomysłach z danego terenu.
W pierwszą sobotę akcji (22.06) będziemy nad Jeziorem Nyskim, na słynnej "Nyskiej Rivierze", a
już za tydzień (29.06) plenerowe studio Radia Opole stanie przy Centrum Handlowym Turawa
Park w stolicy regionu.

