Gdzie nam #siężyje wygodnie? Polacy ocenili służby komunalne w swojej okolicy
140 tys. osób wypowiedziało się na temat komfortu życia, jaki zapewniają im miejskie
służby. W rankingu 10 największych miast bez niespodzianek – zwyciężyła stolica.
Jednak co ciekawe, wśród mniejszych miejscowości znowu najlepiej wypadł wschód
Polski! O które miasta służby dbają najlepiej?
–
Gospodarka komunalna to zaspokajanie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług
powszechnie dostępnych. To nie tylko wywóz śmieci, zapewnianie dostępu do prądu,
ogrzewania czy wody, ale też dbanie o wygląd miasta, bezpieczeństwo mieszkańców,
dostęp do ochrony zdrowia, edukacji czy kultury 
–
zaznacza Aleksandra Kubicka z serwisu
Otodom, który razem z OLX i PBS zrealizował badanie. – 
Chociaż często nie są zauważane
przez mieszkańców, służby komunalne znacząco wpływają więc na komfort ich życia 
–
dodaje.
Mały=bardziej zadowolony
Jak się okazuje, duże i średnie miasta, w odróżnieniu od największych aglomeracji, są
bardziej usatysfakcjonowane z pracy służb komunalnych. Zajmujący pierwszą lokatę
Rzeszów zanotował wynik 5,78, a więc aż o 0,67 pkt lepszy, niż Warszawa. Drugie miejsce
przypadło Ełkowi (5,44) a trzecie ex aequo Żorom oraz Tychom (5,38). Wyniki są zatem
zbliżone do rezultatów raportu o zadowoleniu z poziomu utrzymania czystości (czołówka:
Rzeszów, Ełk, Mielec) i po raz kolejny udowadniają, że im mniejsze miasto, tym sprawniej
zarządza ono swoimi terenami.
Rzeszów znowu błysnął
Stolica podkarpacia już po raz trzeci zgarnęła najwyższą notę w rankingu #siężyje. Miasto
zostało docenione nie tylko za najlepsze działanie służb komunalnych, ale wcześniej uznano
je także za najbezpieczniejsze i najczystsze w całej Polsce. Jak widać, rzeszowianie
popisują się lokalnym patriotyzmem względem swojej małej ojczyzny na każdym kroku,
chwaląc swoje miasto m.in. za sprawnie działające wodociągi, dostarczające czystą wodę
wysokiej jakości, którą można pić z kranu bez wcześniejszej obróbki termicznej.
O zieleń w
stolicy podkarpacia dba natomiast miejski Zakład Zieleni: cały sztab wykształconych
specjalistów nieustannie dogląda ponad 200 ha miejskich terenów zielonych, zajmując się
pielęgnacją roślinności, a także stałym wzbogacaniem jej gamy. Dzięki temu miasto
prezentuje się estetycznie, jest zadbane oraz schludne, dając dobry przykład włodarzom
innych miejscowości.
Śląskie w czołówce
Wśród dużych i średnich miast zarówno Żory, jak i Tychy ex aequo zajmują 3. miejsce z
wynikiem 5,38 punktów na 7 możliwych. W XXI wieku ciężko wyobrazić sobie życie bez
telefonu komórkowego, telewizora, mikrofalówki czy innych urządzeń elektrycznych. Jednak
gdy czas ich przydatności się skończy, wiele wysypisk jest przepełnionych odpadami, które
stwarzają zagrożenie dla środowiska. Tyszowianie i żorzanie mogą pozbyć się pralek czy
lodówek całkowicie za darmo - w ramach akcji “Moje miasto bez elektrośmieci”, zużyty
sprzęt odbierany jest bezpośrednio z domów. Wszystko w trosce o ochronę przyrody i
poprawę warunków oraz komfortu życia mieszkańców.

10 najlepiej ocenionych miast od 50 do 300 tys. mieszkańców: ranking #siężyje,
zadbana okolica
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Rzeszów

5,78

Ełk

5,44

Żory

5,38

Tychy

5,38

Białystok

5,36

Łomża

5,29

Gdynia

5,29

Głogów

5,26

Mielec

5,25

Toruń

5,17

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
“zadbana okolica”, prezentuje subiektywny stosunek badanych do stwierdzenia: „Moja
okolica jest zadbana, jestem zadowolony z pracy służb komunalnych.” (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

