Gdzie w Polsce jest najczyściej? Małe miasta przegoniły metropolie!
Za zadbany wygląd przestrzeni publicznej odpowiadają nie tylko władze, ale i
mieszkańcy. Ci ostatni ocenili czystość swojej najbliższej okolicy. W rankingu
#siężyje, duże i średnie miasta zawstydziły największe metropolie, otrzymując wyższe
noty niż Warszawa czy Kraków!
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.
– 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.
Średnie miasta przed metropoliami!
W całym rankingu wyraźnie widać zasadę: im mniejsza miejscowość, tym czystsza.
Zwycięski Rzeszów daleko w tyle zostawił najwyżej oceniony spośród metropolii Lublin,
prześcigając go aż o 0,61 pkt! W ogólnym rozrachunku miasta do 300 tys. mieszkańców
zanotowały lepsze rezultaty niż Warszawa czy Gdańsk. To zrozumiałe - sprawniej mogą one
zarządzać pracą służb komunalnych dbających o czystość, a tym samym wydatnie podnosić
efektywność ich działań. Największe miasta mają z kogo brać przykład!
Wschód Polski najczystszy
Jeśli popatrzymy na mapę z podziałem na województwa, uderza także rozbieżność
pomiędzy wschodnią, a zachodnią i centralną częścią naszego kraju. – 
Granicę podziału
wyznacza rzeka Wisła. Szczególnie widoczne jest to pod względem oceny zarządzania
odpadami – komentuje Agnieszka Puchalska z PBS. – 
W opinii mieszkańców Polska
Wschodnia wydaje się czystsza niż Polska Zachodnia 
– dodaje.
Znajduje to potwierdzenie w
rankingu dużych i średnich miast, w którym z wynikiem 6,04 zwyciężył Rzeszów.
Przedstawiciele miasta nie są jednak specjalnie zaskoczeni. – 
Od kilku lat Rzeszów jest
uznawany za najczystsze miasto w Polsce. Państwa raport również zdaje się to potwierdzać
– mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. – Na czystość miasta wpływa jednak przede
wszystkim postawa mieszkańców. Praktycznie nie mają miejsca sytuacje, w których
przechodnie wyrzucają coś na chodnik. Co więcej – potrafią zwrócić komuś uwagę aby nie
śmiecił.
Gdy są jakieś niedociągnięcia, mieszkańcy je zgłaszają na spotkaniach z
prezydentem. Takich spotkań jest organizowane ok. 30-40 rocznie 
– opowiada. Postawa
rzeszowian jest z pewnością godna naśladowania.
10 najlepiej ocenionych miast od 50 do 300 tys. mieszkańców według rankingu
#siężyje, czysta okolica
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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.

