Gdańszczanie ocenili swoją komunikację – wyniki badania #siężyje
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Okazuje się, że do pracy, szkoły czy na zakupy łatwo dojeżdża się w całym
Trójmieście. Nowe inwestycje i rozwój transportu szynowego opłaciły się. W rankingu
#siężyje Gdańsk znalazł się w pierwszej piątce największych polskich metropolii.
W ogólnopolskim badaniu ponad 140 tys. osób oceniło komunikację w swojej okolicy –
Postanowiliśmy zapytać mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi o ich odczucia i
poziom zadowolenia. Odpowiedzi układają się w fascynujący obraz – mówi Aleksandra
Kubicka z serwisu Otodom, który zrealizował badanie razem z OLX. Wyniki podzielone
zostały na kategorie, w zależności od wielkości miasta: 10 największych miast (powyżej 300
tysięcy mieszkańców), duże (od 50 do 300 tysięcy), małe (poniżej 50 tysięcy) oraz wsie.
Gdańsk z najmniejszymi korkami
Co zaskakujące, wśród największych metropolii nie zwyciężyła Warszawa, mimo że posiada
przecież metro (ocena 5,88 punktów na 7 możliwych), ale Katowice, z wynikiem 5,96.
Gdańszczanie także ocenili swoje miasto wysoko – z oceną 5,81, uplasowało się ono tuż za
podium (czwarte miejsce ex aequo z Poznaniem). Nic dziwnego: według raportu Deloitte to
druga najmniej zakorkowana wśród największych polskich metropolii. Przyczynił się do tego
m.in. otwarty w ubiegłym roku tunel pod Martwą Wisłą, który stanowi najważniejszy fragment
Trasy Słowackiego, czyli "ramy komunikacyjnej" miasta. Już w pierwszym miesiącu jego
funkcjonowania natężenie ruchu w centrum miasta spadło o kilkanaście procent, a tylko
pierwszego dnia przejechało nim aż ok. 30 tys. pojazdów.

Trójmiasto dominuje
Warto zaznaczyć, że we wszystkich miastach aglomeracji trójmiejskiej #siężyje w kategorii
“z dobrym dojazdem”. Oprócz wysokiej oceny Gdańska, na drugim miejscu w zestawieniu
dużych miast uplasowała się Gdynia (wynik 6.08). Wśród miast małych wyróżniono
natomiast Sopot (ocena 6,22). Dojazdy z pewnością znacznie przyspieszyła i usprawniła
Pomorska Kolej Metropolitalna, która działa od 2015 roku. Dzięki niej mieszkańcy zyskali
wygodne połączenie m.in. centrum Gdańska i Gdyni z lotniskiem, na które można teraz
dojechać w trochę ponad 20 minut. Tylko przez pierwszy rok jej funkcjonowania, koleją
przejechały ponad 2 miliony pasażerów.
Komu w Gdańsku dojeżdża się najlepiej? Okazuje się, że mieszkańcom północnych części
miasta. Zobaczcie które dzielnice znalazły się w pierwszej piątce – wszystkie zanotowały
ocenę powyżej 6,3!
5. Piecki-Migowo 6,39
Pierwszą piątkę najlepiej skomunikowanych dzielnic Gdańska otwierają Piecki-Migowo,
leżące na obszarze tzw. Górnego Tarasu. Potocznie nazywane “Moreną”, są dobrze
skomunikowane z centrum, a także zachodnimi i południowymi częściami miasta. Znajdują
się tutaj trzy pętle autobusowe, a od 2015 roku kursuje także Pomorska Kolej Metropolitalna
z przystanku Gdańsk Jasień. Wkrótce mieszkańcy zyskają także połączenie z trasą
tramwajową Chełm - Łostowice. W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, do
2019 roku zbudowana zostanie ulica Nowa Bulońska wraz z trasą tramwajową.
4. Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia 6,46
Kolejne miejsce należy do Żabianki – nadmorskiej części miasta, z szeroką piaszczystą
plażą, przystanią dla rybaków i letnim kąpieliskiem, które znane było już od drugiej połowy
XIX w. Dzielnica jest świetnie skomunikowana nie tylko z Sopotem (od połowy lat 70. działa
tu przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej, Gdańsk Żabianka-AWFiS). Dojazd w ten rejon
Gdańska jest łatwy i bezproblemowy także rowerem czy komunikacją miejską – biegnie tędy
międzynarodowy szlak rowerowy dookoła Bałtyku. Dojeżdżają tu również bezpośrednio linie
tramwajowe oraz autobusowe, dzięki czemu nie trzeba się nawet przesiadać.
3. Wrzeszcz 6,51
Wrzeszcz to nie tylko kolej i dworzec PKP. Dzielnica oferuje coraz więcej ścieżek dla
rowerzystów (z myślą o nich przebudowywane jest skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej oraz
al. Grunwaldzka). W planach jest też rozbudowa linii tramwajowych, aby ułatwić dojazdy z
tzw. Górnego Tarasu do miejsc pracy właśnie we Wrzeszczu i Oliwie. Ostatnio bezpośredni
autobus linii 115 połączył również szpital i GUMed z dworcem Gdańsk Główny i Gdańsk
Wrzeszcz. – Dzięki temu pasażerowie, którzy przyjeżdżają pociągami SKM i PKM do
Wrzeszcza, mogą wsiąść w autobus i dojechać bezpośrednio pod Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne – tłumaczy Piotr Grzelak, z-ca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. –
Poza tym, z myślą zwłaszcza o seniorach i osobach niepełnosprawnych, uzyskamy
dodatkowe bezpośrednie połączenie z Gdańska Głównego i możliwość dojazdu “pod drzwi”
placówek medycznych – dodaje.

2. Przymorze Małe 6,58
Przymorze, mimo niewielkich rozmiarów, zajęło wysokie, drugie miejsce w rankingu
gdańskich dzielnic. Położone jest w północnej części miasta, jednak wbrew nazwie nie leży
tuż przy morzu. Łatwo można stąd dojechać m.in. do Dolnego Sopotu, Jelitkowa, Oliwy,
Zaspy i Wrzeszcza, przebiegają tędy linie autobusowe oraz tramwajowa. Jednak to kolej jest
głównym udogodnieniem dla mieszkańców – na terenie dzielnicy znajduje się stacja
kolejowa Gdańsk Oliwa i przystanek SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet. To najszybszy
sposób, aby dostać się do Śródmieścia – dojazd SKM do dworca głównego zajmuje jedynie
około 13 minut.
1. Zaspa Młyniec 6,59
Najlepiej w Gdańsku dojeżdża się mieszkańcom Zaspy. Podobnie jak pozostałe dzielnice z
czołówki zestawienia, położona jest na północy miasta. Z południowymi dzielnicami
połączona jest przede wszystkim Szybką Koleją Miejską (znajduje się tu przystanek Gdańsk
Zaspa). Dzięki sieci tramwajów i autobusów łatwo dostać się stąd m.in. do Przymorza,
Brzeźna oraz Wrzeszcza, a dojazd do centrum zajmuje jedynie 10 minut. Tym, co wyróżnia
dzielnicę jest kolekcja murali na elewacjach bloków. Jeden z nich przedstawia nawet Lecha
Wałęsę, który mieszkał tu w latach 80.

Pełne wyniki dotyczące dzielnic Gdańska
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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. Drugi już raport, tym razem z kategorii “z
łatwym dojazdem”, prezentuje subiektywny stosunek badanych do stwierdzenia: „Z mojego
miejsca zamieszkania łatwo dostać się do pracy i szkoły” (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.

