Polesie najczystszą dzielnicą Łodzi wg raportu #siężyje
W ogólnopolskim badaniu opinii publicznej #siężyje, przeprowadzonym przez serwis
Otodom, OLX i pracownię PBS, Łódź uplasowała się na ostatnim miejscu wśród 10
największych miast kraju. Jak łodzianie oceniają czystość w poszczególnych
dzielnicach?
Czyste miasto to nie tylko schludne i zadbane ulice, chodniki i parki, ale też wolne od reklam
czy wulgaryzmów ściany budynków, a także czyste powietrze. W takim miejscu żyje się
lepiej i bardziej komfortowo, a także zdrowiej. Gdy nasza okolica jest schludna, chce nam
się w niej przebywać i jest to też powód do dumy – nie wstydzimy się tego, jak mieszkamy.
Łódź otrzymała od mieszkańców ocenę na poziomie 4,9 w 7 stopniowej skali. Średnia dla
kraju wynosi 5,37.
– Czystość i porządek odczuwalnie wpływają nie tylko na nasz komfort życia, ale też
bezpieczeństwo. Zapytaliśmy więc Polaków o zdanie – zarówno mieszkańców dużych miast,
miasteczek, jak i wsi. Ich odpowiedzi złożyły się na barwny obraz– mówi Aleksandra
Kubicka z serwisu Otodom, który zrealizował badanie we współpracy z OLX i PBS. – Jak się
okazuje, ostatnie lata to zdecydowany zwrot w kierunku proekologicznych postaw, dzięki
czemu zauważalna jest znaczna poprawa czystości polskich miast– dodaje.
Budżet obywatelski, kodeks reklamowy i… wiele innych
O tym, że Łódź jest brudna, przekonani są nie tylko mieszkańcy, ale też wiele osób, które
kojarzą ją z zapomnianym, pofabrykanckim miastem. Prawda jest taka, że jak żadne inne
miasto w Polsce przeżywa prawdziwy renesans, a do wyścigu o tytuł najczystszego miasta
w Polsce ruszyło ze straconej pozycji, ze względu na lata zaniedbań.
Służby mają pełne ręce roboty. - W cyklicznym utrzymaniu Wydziału Gospodarki
Komunalnej znajduje się ponad 2 mln m2 powierzchni terenów- mówi Małgorzata
Ożegalska, p.o. z-cy dyrektora łódzkiego Wydziału Gospodarki Komunalnej . - ( ...) Ponadto
od stycznia do marca WGK zlikwidował 321 nielegalnych wysypisk. Z terenów gminnych
podlegających oczyszczaniu zebrano około 11 250 ton odpadów- dodaje.
Także za sprawą m.in. budżetu obywatelskiego i programu “Zielone Polesie” ulice w całym
mieście stają się coraz bardziej schludne i czyste. Pięknieją również kamienice - dzięki
konsekwentnej realizacji programu “Mia100 kamienic” i zaangażowania prywatnych
inwestorów, oczyszcza i odnawia się elewacje wielu kamienic, a podwórka są porządkowane
i utrzymywane w czystości.
Polesie i Widzew najczystsze
Choć Łódź jako miasto wypadła słabo, dwie łódzkie dzielnice - Polesie i Widzew, otrzymały
bardzo dobre noty, kolejno 5,37 i 5,31. Mieszkaniowy charakter obu tych rejonów sprawia,
że znacznie łatwiej zadbać o czystość i ład. Wiadomo, że nikt nie chce śmiecić na swoim
własnym podwórku. Najgorzej ocenioną łódzką dzielnicą jest z kolei Śródmieście. Choć
Piotrkowska, najważniejsza ulica w Łodzi, jest regularnie odśnieżana zimą, a w cieplejszych
miesiącach przechodzi okresowe inspekcje urzędników i jest czyszczona specjalnie
zakupioną do tego celu maszyną “tremo”, to pozostałe ulice pozostawiają wiele do życzenia.

Honor Śródmieścia ratują jeszcze ulice 6 sierpnia, Traugutta i Piramowicza, które w
ostatnich latach zostały przebudowane na woonerf. Podobnie jak Pietryna, utrzymywane są
w czystości i cieszą oczy mieszkańców oraz przechodniów. Poziom estetyki miasta w
przyszłości ma poprawić tzw. kodeks reklamowy, który znacząco ograniczy chaos
reklamowy nie tylko w centrum, ale także na obrzeżach. Ogłoszenie prac nad projektem
wywołało jednak spore kontrowersje wśród przedsiębiorców, ze względu na zmniejszenie
możliwości promocji. Zgodnie z założeniami, Łódź ma zostać podzielona na 3 strefy, a im
bliżej centrum tym więcej obostrzeń dotyczących reklam zewnętrznych. Co ciekawe z terenu
miasta całkowicie znikną banery i mobilne reklamy na lawetach, które najbardziej szpecą
krajobraz.
Ostatnie lata pokazują, że Łódź i jej mieszkańcy potrafią zadbać o swoją okolicę. Łódzki
budżet obywatelski od początku działalności bije rekordy zarówno pod względem liczby
głosujących, środków do rozdysponowania jak i ilości zgłoszonych wniosków. Aktywność i
zaangażowanie wszystkich stron w sprawy miasta sprawia, że można z nadzieją patrzeć w
przyszłość i spodziewać się lepszych wyników w kolejnych edycjach badania #siężyje.
Pełne wyniki dotyczące dzielnic Łodzi: raport #siężyje, czysta okolica
1
2
3
4
5

Polesie
Widzew
Bałuty
Górna
Śródmieście
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Lublin
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Kraków
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Warszawa
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Gdańsk
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Katowice
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Szczecin
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Poznań
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Bydgoszcz

5,13
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Wrocław

5,09
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Łódź

4,90

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane na przełomie września i października 2016 roku metodą
wywiadów internetowych. Wzięło w nim udział 141 193 respondentów z całej Polski, którzy
oceniali 10 najważniejszych aspektów życia. Trzeci już raport, tym razem z kategorii “czysta
okolica”, prezentuje subiektywny stosunek badanych do stwierdzenia: „W moim sąsiedztwie
jest czysto, śmieci usuwane są regularnie” (skala odpowiedzi 1 = „zupełnie się nie
zgadzam”, 7 = „w pełni się zgadzam”. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje
Agencja Badawcza PBS z Sopotu. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie
www.siezyje.otodom.pl.

