Jak wrocławianie ocenili czystość w swoim mieście? Wyniki badania #siężyje
Znamy wyniki kolejnego ogólnopolskiego badania, w którym udział wzięło 140 
tysięcy
ankietowanych. Zwycięzcą w kategorii związanej z czystością okazał się Lublin, a jak
wypadł Wrocław?
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.
Wyniki badania podzielone zostały na kategorie, w zależności od wielkości miasta:
metropolie (powyżej 300 tysięcy), duże (od 50 do 300 tysięcy), małe (poniżej 50 tysięcy)
oraz wsie. Wrocław, z wynikiem 5,09 punktu na 7 możliwych, znalazł się na 8. miejscu w
rankingu dużych miast. Jakich działań związanych z czystością w mieście podejmuje się
magistrat?
Inwestycja w mieszkalnictwo
Włodarze miasta przygotowali dobre informacje dla osób mieszkających w starych
wrocławskich budynkach. W ramach programu Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic, w
bieżącym roku rozpocznie się proces kompleksowych prac remontowych 17 kamienic
zlokalizowanych w okolicy rynku, dzięki czemu centrum miasta będzie mogło poszczycić się
odrestaurowanymi, schludnymi budynkami. Program sprzyja również samym lokatorom,
ponieważ w jego ramach miasto chce wyremontować także około 600 mieszkań
komunalnych.
Czyste otoczenie
Oczyszczanie miasta, w szczególności przejść podziemnych, przystanków, mostów i
elewacji budynków z graffiti, plakatów i różnych zanieczyszczeń, pochłania setki tysięcy
złotych. Wrocław podjął więc walkę z grafficiarzami – dzięki zainstalowanemu w
newralgicznych punktach monitoringowi łatwiej jest złapać wandali na gorącym uczynku, a
ratusz dokłada starań, aby działania związane z malowaniem graffiti usuwane były jak
najszybciej.
Uporządkowana okolica
Wrocławska starówka poszczycić się może wyjątkową pod względem zabytkowych
budynków architekturą. Nie dziwne więc, iż władze miasta przywiązują wagę do harmonijnej

przestrzeni na jej terenie. W tym celu powstał Wrocławski Park Kulturowy, który obejmuje
obszar ok. 210 hektarów. Przebiega on przez Stare Miasto w granicach fosy miejskiej,
Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, Park Słowackiego, Promenadę
Staromiejską po plac Kościuszki. Teren ten objęty jest szczególną ochroną związaną z
zakazem zawieszania banerów na elewacjach czy informacji reklamowych w oknach.
Urządzenia klimatyzacyjne i anteny z kolei powinny być osłonięte lub zamontowane od
strony podwórza. Precyzyjne regulacje służyć mają ochronie dziedzictwa kulturowego i
ukazywaniu piękna serca miasta.
Ocena dzielnic
Badanie #siężyje daje obraz życia nie tylko w miastach, ale również w jego poszczególnych
rejonach. Które z nich wypadły najlepiej? Wrocławianie najwyższą notę przyznali dzielnicy
Psie Pole (5,55 punktu), tuż za nią uplasowały się Fabryczna (5,49 punktu) i Krzyki (5,43
punktu).
Pełne wyniki dotyczące dzielnic Wrocławia: raport #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.

