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O RANKINGU
W których dzielnicach
żyje się najlepiej?

To pytanie zadaje sobie wiele osób myślących o przeprowadzce. Aby ułatwić poznanie odpowiedzi, Otodom, najpopularniejszy serwis ogłoszeniowy z nieruchomościami pod merytorycznym nadzorem agencji badawczej IQS, przeprowadził
badanie z udziałem ponad 120 000 mieszkańców całej Polski. Wśród ankietowanych było 2 350 mieszkańców Szczecina.
Oceniali oni w skali od 1 do 5 prawdziwość twierdzeń, które pomagają określić poziom
zadowolenia z poszczególnych elementów składających się na szeroko pojętą jakość
życia w okolicy. W końcu na komfort mieszkania nie składa się tylko jego wnętrze, ale
i otoczenie. Na podstawie danych o miejscu zamieszkania ich odpowiedzi zostały
przypisane do poszczególnych obszarów miasta, a średnia ocena z konkretnego obszaru pozwoliła stworzyć ranking.
Badanie ilościowe realizowane było przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza
za pomocą metodologii CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Badanie przeprowadzone zostało jesienią 2019 roku.

Ranking Dzielnic Otodom 2020 to już druga edycja ogólnopolskiego badania. Pierwsza opublikowana została w 2017 roku. Aktualizacja badania po 3 latach pozwoliła nie tylko porównać atrakcyjność poszczególnych dzielnic, ale i dostrzec zmiany
zachodzące na bieżąco w żywych tkankach, jakimi są miasta. Do kategorii znanych
już z poprzedniej edycji Rankingu dodaliśmy kolejne, sprawdzające infrastrukturę dla
zwierząt, dostęp do służby zdrowia, ofertę kulturalną i imprezową.
O komentarz do szczecińskich wyników poprosiliśmy przedstawicieli biura Uleryk
Nieruchomości, które jest laureatem nagrody Lider Nieruchomości Otodom 2019 w
województwie zachodniopomorskim.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Otodom
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BEZPIECZEŃSTWO

SZCZECIN

Szczecin jednym z najbardziej bezpiecznych
miast Polski
Z domem zazwyczaj kojarzy nam się poczucie bezpieczeństwa. To także jeden z kluczowych czynników przy wyborze nieruchomości. Możemy mieć nieco dalej do centrum czy na basen, ale we własnej, najbliższej okolicy chcemy czuć się pewnie.
Położone z dala od centrum, charakteryzujące się niską, często jednorodzinną zabudową Warszewo okazało się w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 najbardziej bezpieczne. Także Kijewo, leżące na południu, zabudowane po części nowymi osiedlami
mieszkaniowymi, uzyskało 4,40 punktów ankietowanych mieszkańców. O ile Warszewo deklasuje wynikiem 4,51 inne dzielnice, gdy chodzi o spokój nocnych przechadzek z psem, o tyle już bezpieczeństwo dzieci poza domem wydaje się być wzorcowe
w Kijewie.
W Stołczynie, Wielgowie i Łęknie poziom zadowolenia z bezpieczeństwa raczej już
nie zachwyca. Na tle tych raczej powściągliwych opinii, wyróżnia się dzielnica Arkońskie Niemierzyn, co ciekawe, zabudowana w latach 70. osiedlami z wielkiej płyty.
Tutaj zaufanie do bezpieczeństwa nocnych eskapad jest wysokie, wynosi ponad 4
punkty. Podobnie jest na Nowym Mieście. Stare Miasto oraz Śródmieście Północ zostały potraktowane przez ankietowanych podejrzliwie. Niskie jest zaufanie do bezpieczeństwa dzieci przebywających na Starówce bez opieki dorosłych.
Za najbardziej niebezpieczne dzielnice mieszkańcy uznali: Śródmieście Zachód
i Żydowce – Klucz, najbardziej na południe wysunięty rejon miasta. Na specyfikę tej
ostatniej negatywnie wpływają duże przestrzenie pokryte częściowo opuszczonymi
i zdewastowanymi budynkami przemysłowymi, które jak magnes przyciągają dzikich
użytkowników a wraz z nimi… kłopoty. Te szczecińskie dzielnice cieszą się, a raczej
zdecydowanie nie, już tylko 3,30 punktowym zaufaniem ankietowanych.
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RELACJE SĄSIEDZKIE

SZCZECIN

Szczecin ma najlepszych sąsiadów w całej
Polsce!!!
Wyniki wskazują, że Szczecin ma najlepszych sąsiadów w całej Polsce, średnia ocena
to 3,57 punktu, choć po piętach depczą mu Białystok i Lublin z oceną 3,56 punktów
oraz Gdańsk z oceną 3,55. Polacy raczej lubią swoich sąsiadów, bo między liderem
Rankingu Dzielnic Otodom 2020, a zamykającym stawkę, różnica punktów wynosiła
zaledwie 0,25, więc można powiedzieć, że we wszystkich 12 miastach relacje sąsiedzkie oceniane są na podobnym poziomie.
Za najbardziej pożądaną, jeśli chodzi relacje sąsiedzkie, bezapelacyjnie uznać należy,
położoną nad jeziorem Dąbie, dzielnicę Golęcino-Gocław. Z wynikiem 4,22 punktu
jest zdecydowanym liderem i to zarówno w ocenie ogólnej, jak i poszczególnych zagadnieniach, o które pytaliśmy – bliskich stosunków sąsiedzkich, uprzejmości, oraz
opinii, czy styl życia sąsiadów nie jest dla współmieszkańców problemem.
Możemy je zauważyć w dzielnicach Zdroje i Osów, które z wynikiem 3,93 procent
odbiegają jednak od Golęcina-Gocławia. Osobiste relacje z sąsiadami są tuż poniżej
4 punktów, natomiast w Zdrojach znacznie niżej ocenia się ich uprzejmość. Co ciekawe, oceny stylu życia sąsiadów są tutaj wysokie, z wynikiem 4,11, plasują się tuż za
liderem.
Natomiast w ogonie Rankingu Dzielnic Szczecina, gdy myślimy o stosunkach sąsiedzkich, znajdują się leżące na południu miasta Pomorzany, sąsiadujące z Międzyodrzem
i Wyspą Pucką. Z wynikiem 3,11 punktów odstają znacznie od wyników innych dzielnic z końca zestawienia.
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

SZCZECIN

Zawadzkiego-Klonowica to dzielnica z najlepszą
ofertą edukacyjną
Badania opierały się na przydzieleniu przez mieszkańców poszczególnych osiedli
Szczecina punktacji w skali od 1 do 5, oceniając poziom infrastruktury dla dzieci,
uwzględniając dwie kwestie: dostępność miejsc do spędzania wolnego czasu z dzieckiem oraz placówek edukacyjnych.
Najlepiej oceniono osiedle Zawadzkiego-Klonowica, które otrzymało wysoką punktację: 4,5. Wielkopłytowe osiedle, znajdujące się w obrębie dzielnicy Zachód, ma bogatą ofertę placówek edukacyjnych, na różnym szczeblu edukacji. Na terenie osiedla
znajdują się szkoły podstawowe, licea prywatne i publiczne, przedszkola, zespół szkół
ogólnokształcących, szkoła muzyczna oraz szkoła zawodowa. W chwilach wolnych od
nauki młodzi szczecinianie mogą udać się na place zabaw, albo do krytej sali zabaw.
Na ostatnim miejscu Rankingu Dzielnic Otodom 2020 plasuje się osiedle Żydowce-Klucz, wpisujące się w obszar dzielnicy Prawobrzeże. W pobliżu osiedla znajduje się
szkoła podstawowa oraz muzyczna. W sąsiadujących Podjuchach oferta ta jest bogatsza.

Komentarz:
– Żydowce-Klucz, Stołczyn,
Skolwin – są to jednostki pomocnicze miasta, niestety
niedoceniane i niedoinwestowane, historycznie najczęściej
związane z mieszkańcami
poprzez zakłady pracy, które w momencie zamknięcia,
powodowały migrację młodych do innych dzielnic. Zamykane są tu szkoły podstawowe, ponieważ zmniejsza
się ilość uczniów.
Małgorzata Uleryk,
Uleryk Nieruchomości

Na tle pozostałych 11 miast w Polsce, Szczecin sytuuje się w samym środku stawki
– na szóstym miejscu (3,81). Najbardziej przyjaznymi dla rodzin z dziećmi miastami
są Katowice (3,96), drugie zaś miejsce należy do Poznania (3,89). Biegunowo do nich
znajduje się Bydgoszcz (3,65) i Wrocław (3,71).
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EKOLOGIA

SZCZECIN
Kijewo jest najbardziej EKO w Szczecinie

Komentarz:

W ostatnich latach słowo „ekologia” przestało być dalekim, abstrakcyjnym pojęciem.
Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na ochronę środowiska i dostrzegają, że poziom smogu czy hałasu wprost przekładają się na jakość życia.
W Rankingu Dzielnic Otodom 2020, pod tym względem, króluje osiedle Kijewo, które otrzymało w ogólnej ocenie 4,4 punktu. Przyćmiewa ono pozostałe osiedla ilością
zieleni – mieszkańcy ocenili ten aspekt niemal najwyższą liczbą punktów. Nieco gorzej kształtuje się poziom smogu, który najlepiej wypada w obrębie Bukowe-Klęskowo. Warto zaznaczyć, że ocena ta pokrywa się z Rankingiem Dzielnic Otodom 2017,
w którym mieszkańcy Szczecina uznali Kijewo za najbardziej zielone osiedle, na równi z Bukowem.

– Zagęszczenie mieszkańców,
zwiększający się, ale wciąż nie
stu procentowy udział własności lokali, wpływają na obecność starych, nieekologicznych
form grzewczych. Istotnym jest
również fakt, że przez Śródmieście-Zachód przebiega droga
krajowa DK10, co wiąże się ze
wzmożonym ruchem samochodowym.

Najgorzej ocenionym tej edycji Rankingu Dzielnic Otodom, okazało się Śródmieście-Zachód, które zostało uznane za osnute smogiem i pozbawione zieleni. Chociaż miano najbardziej hałaśliwego obszaru należy do Turzyna.

Małgorzata Uleryk,
Uleryk Nieruchomości

W ogólnopolskim zestawieniu Szczecin znajduje się na wysokiej, trzeciej pozycji
(3,65). Góruje nad nim reprezentacja Trójmiasta, czyli: Gdańsk (3,72) i zwycięska Gdynia (3,73). Na samym końcu listy sytuuje się Kraków (3,11) oraz Wrocław (3,19).
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ZADBANA OKOLICA

SZCZECIN

Kijewo ma najwyższą notę za porządek

Komentarz:

Nietrudno się zgodzić ze stwierdzeniem, że przyjemniej przebywa się w przestrzeni
czystej, niż w takiej, w której walają się śmieci, zaś budynki są naznaczone aktami
wandalizmu. Które z dzielnic Szczecina są zadbane, a które wymagają poprawy?

– Osiedla te znajdują się przy
obszarach leśnych: las Dąbie, Puszcza Bukowa, Puszcza Wkrzańska, umożliwia to
bezpośredni kontakt z przyrodą. W dużej mierze są to
osiedla z nową infrastrukturą.

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Kijewo, w ocenie ogólnej otrzymało wysokie
4,5 punktu. Na atrakcyjność Kijewa wpływa położenie, jest to bowiem osiedle, które
otoczone jest przez las Dąbie, a na terenie osiedla znajduje się Park Leśny Dąbie.
W Rankingu Dzielnic Otodom z 2017 roku najbardziej zadbaną dzielnicą pod względem prac służb komunalnych i czystości, okazało się Warszewo, które obecnie obejmuje trzecie miejsce, wspólnie z Osowem, zaś w przypadku Kijewa dokonała się znacząca nobilitacja. Bukowe-Klęskowo bez zmian sytuuje się na drugim miejscu.

Małgorzata Uleryk,
Uleryk Nieruchomości

Biegunowo do zwycięskiego Kijewa, podobnie jak w przypadku obecności terenów
zielonych, znajduje się osiedle Śródmieście-Zachód. Respondenci najgorzej ocenili
składową, która dotyczy zadbania ulic i budynków – na poziomie 2,6 punktu. W obrębie Śródmieścia-Zachód dominuje zabudowa mieszkalna, składająca się głównie
z wiekowych kamienic, które zostały nadszarpnięte zębem czasu.
W kategorii zadbanych dzielnic Szczecin sytuuje się w środku stawki, obejmując siódme miejsce (3,56). Największą wagę do czystości przywiązuje się w Białymstoku (3,85),
drugie miejsce obejmuje Gdynia (3,76), zaś trzecie Lublin (3,72). Najgorzej kształtuje
się sytuacja we Wrocławiu (3,35) oraz w Łodzi (3,13).
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SPORT

SZCZECIN
Zawadzkiego-Klonowica to raj dla fanów sportu
Która dzielnica Szczecina ma najwięcej do zaoferowania osobom aktywnym fizycznie?
Gdzie z łatwością można znaleźć liczne trasy biegowe i rowerowe? Jak wygląda dostępność basenów, klubów fitness i siłowni w poszczególnych częściach miasta?
Poprosiliśmy mieszkańców Szczecina o wskazanie, w której części miasta jest, najwięcej zarówno płatnych, jak i darmowych obiektów do spędzania aktywnie czasu.
Okazało się, że o ile dostępność komercyjnych placówek w kilku lokalizacjach nie jest
przesadnie wysoka, o tyle sytuację ratują bezpłatne miejsca, w których można poćwiczyć.
Zdaniem ankietowanych, dzielnicą wręcz stworzoną dla osób spragnionych ruchu jest
Zawadzkiego-Klonowica. Mieszkańcy ocenili infrastrukturę sportową w tej części miasta na 4,32 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Na drugim miejscu uplasowało się
Łękno z notą na poziomie 4,24 punktu. Bukowe-Klęskowo, które znalazło się na trzeciej pozycji, otrzymało od respondentów 4,20 punktu.
Barierę czterech punktów udało się przekroczyć jeszcze trzem dzielnicom. I tak Słoneczne, zdaniem respondentów, zasłużyło na 4,08, Arkońskie-Niemierzyn na 4,05,
z kolei Śródmieście-Północ otrzymało równo 4 punkty.
Na drugim biegunie Rankingu Dzielnic Szczecina znalazł się Skolwin, oceniony na 2,68
punktu. Niewiele lepiej wypadły Stołczyn, Żydowce-Klucz, Podjuchy i Golęcino-Gocław – żadnej z tych lokalizacji nie udało się przekroczyć granicy trzech punktów. Co
ciekawe, o ile mieszkańcy mieli sporo zastrzeżeń co do dostępności płatnych klubów
sportowych w tych częściach miasta, to liczba darmowych obiektów została przez
nich oceniona całkiem przyzwoicie.
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KOMUNIKACJA

SZCZECIN

Najbardziej zadowoleni są mieszkańcy osiedla
Bukowe Klęskowo
Szukanie alternatywnych form przemieszczania się oraz korzystanie ze środków transportu publicznego, ma ogromny wpływ na poprawę środowiska. Dominującym środkiem transportu zbiorowego w Szczecinie jest sieć tramwajowa, łącząca wszystkie
części miasta.
Okazało się, że w Szczecinie najlepiej skomunikowanym obszarem jest Bukowe-Klęskowo, które w ogólnej ocenie uzyskało 4,05 punktu. Respondenci docenili przede
wszystkim brak korków oraz sprawność sieci komunikacyjnej. Niemal wszystkie komponenty uzyskały ponad 4 punkty, jedynie miejsca parkingowe wyłamały się z wynikiem 3,68.
Na drugim miejscu sytuuje się osiedle Zdroje, ocenione na poziomie 3,97 punktu.
Zdroje uzyskało większe uznanie od Bukowe-Klęskowo w kwestii sprawności komunikacji i dostępności miejsc parkingowych, ale ogólna ocena została nadszarpnięta
przez znacznie większe zakorkowanie. Natomiast Golęcino-Gocław, znajdujące się na
trzecim miejscu, zapewnia najłatwiejszy dojazd w różne miejsca ze wszystkich osiedli Szczecina, lecz mieszkańcy punktują brak alternatywnych form komunikacji (np.
rowerów miejskich).
Na ostatnim miejscu znajduje się osiedle Podjuchy, które odznacza się wysokim poziomem zakorkowania i brakiem miejsc parkingowych. Przedostatnie miejsce obejmuje osiedle Skolwin, które posiada najniższą w zestawieniu notę za dostępność alternatywnych form przemieszczania się.
W ogólnopolskim zestawieniu, uwzględniającym dwanaście polskich miast, Szczecin
znajduje się w środku stawki, obejmując piąte miejsce (3,53). Najlepiej skomunikowanym miastem w Polsce okazał się Białystok (3,75), na antypodach do Białegostoku
znajdują się Łódź i Kraków (3,32).
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ZAKUPY

SZCZECIN
Konstantynów z najlepszą dostępnością sklepów
Według raportu przeprowadzonego przez firmę Colliers International w 2018 roku,
Szczecin jest miastem o najniższym poziomie nasycenia galeriami handlowymi. Handel nie ogranicza się do galerii, mieszkańcy chętnie odwiedzają również targowiska.
Okazuje się, że z oferty handlowej, najbardziej usatysfakcjonowani są mieszkańcy Majowa, którzy ocenili swoje osiedle na poziomie 4,5 punktu. To nie dziwi, znajduję się
tutaj: Centrum Handlowe Outlet Park, czyli jedyne centrum wyprzedażowe w Szczecinie, Centrum Handlowe Słoneczne, Dom Handlowy Neo oraz hipermarket Auchan.
Na drugim miejscu w zestawieniu sytuuje się Śródmieście-Północ, które zdobyło 4,4
punktu. Oprócz dyskontów w stylu Netto i Kauflanda, mieszkańcy osiedla, mają do
dyspozycji największe targowisko w Szczecinie, czyli Manhattan. Na terenie targowiska punkty handlowe, zawierające różnorodną ofertę, przeplatają się z punktami
usługowymi.
Najgorzej ocenione zostało osiedle Skolwin, otrzymując nieco ponad 2 punkty. W obrębie osiedla znajdują się jedynie lokalne punkty handlowe. Przedostatnie miejsce
obejmuje obszar Golęcina-Gocława.
Mieszkańcy Szczecina nisko ocenili dostępność sklepów, przyznając średnią ocenę
3,83, co dało miastu przedostatnią pozycję w zestawieniu. Pierwsze miejsce zajmują
ex aequo Poznań i Katowice (po 4,03), a ostatnie – Bydgoszcz (3,70).
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KOSZTY ŻYCIA

SZCZECIN

Najlepsze ceny w dzielnicy Szopienice-Burowiec
Mieszkanie w dużym mieście ma swoje niezaprzeczalne walory, aczkolwiek wiąże się również z większymi kosztami nieruchomości i życia, niż w przypadku życia na peryferiach.
Są jednak dzielnice, które obciążają portfele swoich mieszkańców bardziej niż inne. Które
obszary Szczecina są naznaczone drożyzną, a w których można odetchnąć z ulgą?
Międzyodrze-Wyspa Pucka jest miejscem, który króluje pod względem niewygórowanych cen nieruchomości, obejmując tym samym pierwsze miejsce w zestawieniu.
Jest to osiedle administracyjne Szczecina, wpisane w teren dzielnicy Śródmieście,
odznacza się obecnością terenów portowych oraz lasów. Drugie miejsce w klasyfikacji zajmuje Zawadzkiego-Klonowica, czyli dzielnica, która góruje nad Międzyodrzem
w kwestii przystępnych kosztów życia. Zawadzkiego-Klonowica to osiedle, w którym
dominuje zabudowa w systemie wielkiej płyty.
Warszewo jest osiedlem, które pochłania najwięcej kosztów w kwestii nieruchomości,
chociaż w poprzedniej edycji Rankingu Dzielnic Otodom uplasowało się w środku
stawki. Źródłem tego, że dzielnica podrożała, może być rosnąca popularność i wysokie standardy, które panują w obrębie osiedla. Dominuje tam niska zabudowa, domu
jedno- i wielorodzinne, wybudowane na przestrzeni ostatnich lat.
Z ogólnopolskiego zestawienia dwunastu miast wyłania się wniosek, że życie w Polsce jest drogie. Żadne miasto nie osiągnęło trzech punktów w ogólnej ocenie, najbliżej tego wyniku był Białystok (2,94). Miastem, które pochłania najwięcej budżetu jest
Warszawa (2,43), przedostatnie miejsce obejmuje Kraków (2,51). Szczecin sytuuje się
na czwartym miejscu w klasyfikacji (2,77).
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

SZCZECIN

Mieszkańcy preferują lasy do wyprowadzania
zwierząt
Decydując się na czworonoga, w pakiecie z psiakiem, dostajemy sporo obowiązków.
Trzeba choćby kilka razy dziennie wychodzić z nim na spacer. Dlatego dla posiadaczy
zwierzaków ważna jest najbliższa okolica – każdy park czy teren spacerowy jest na
wagę złota.
Która dzielnica Szczecina jest najlepsza dla właścicieli psów i ich pupili? W klasyfikacji triumfuje Kijewo, które otrzymało bardzo dobry wynik przekraczający 4,8 punktu.
W obrębie tej dzielnicy wpisana jest część Parku Leśnego Dąbie, Staw Kijewski i obszary leśne. Umiejscowienie osiedla Kijewo, które otoczone jest bogactwem natury,
zachęca mieszkańców do spacerów po lesie ze swoimi pupilami.
Na drugim miejscu sytuuje się osiedle Osów, znajdujące się na terenie dzielnicy Zachód. Na osiedlu funkcjonuje najstarszy wybieg dla psów w Szczecinie, powstały
w 2002 roku, wyposażony w tor przeszkód, umiejscowiony przy ulicy Chopina. Warto
podkreślić, iż od północy, zachodu i południa Osów otacza las - należący do Puszczy
Wkrzańskiej. Sąsiadujący z zachodnią częścią osiedla Park Leśny Arkoński, idealnie
spełni się jako miejsce do wyprowadzenia zwierząt.
Na ostatnim miejscu Rankingu Dzielnic 2020 plasuje się Nowe Miasto, przedostatnie
miejsce zaś obejmuje Śródmieście-Zachód, są to obszary znajdujące się w centrum
Szczecina.

Komentarz:
– Nowe Miasto to ograniczona dostępność zielonych terenów spacerowych, niewielka
ilość skwerów, wybiegów dla
psów. Opiekę weterynaryjną
ze względu na ceny nieruchomości i potrzebną wielkość lokalu, lokuje się najczęściej na
obrzeżach centrum. Śródmieście-Zachód to kolejna dzielnica umiejscowiona w centrum miasta, nastawiona na
zabudowę mieszkalno-usługowo-handlową, z pominięciem terenów typowo rekreacyjnych i spacerowych, czy
też wybiegów dla zwierząt.
Małgorzata Uleryk,
Uleryk Nieruchomości

W ujęciu ogólnopolskim Szczecin sytuuje się w czołówce stawki, obejmując, ex aequo
wraz z Gdańskiem, 3 miejsce (4,05). Poznań oraz Gdynia zdobyły 2 miejsce (4,07),
najniższy stopień podium należy do Bydgoszczy (4,08). Miasta, które nie zachwycają swoich mieszkańców przystosowaniem do posiadania zwierząt to: Wrocław (3,91)
oraz Łódź (3,85).

13

SŁUŻBA ZDROWIA

SZCZECIN

Szczecinianie dobrze oceniają dostęp do służby
zdrowia
Szybki i łatwy dostęp do służby zdrowia to czynnik, który bez wątpienia wpływa na
percepcję atrakcyjności danej dzielnicy miasta przez poszukujących nowego mieszkania. W końcu gdy chodzi o zdrowie, to czas stanowi kluczową kwestię.
Szczecińskim liderem pod względem opieki medycznej okazało się osiedle Arkońskie-Niemierzyn (4,45). To właśnie ta część miasta została oceniona najwyżej spośród ponad
30 branych pod uwagę dzielnic Szczecina. Zdaniem mieszkańców możliwość sprawnego dotarcia do szpitali, przychodni lekarskich czy aptek nie stanowi tu problemu.
Równie zadowoleni z dostępu do służby zdrowia są zamieszkujący osiedle Zawadzkiego-Klonowica (4,39) oraz zajmujące ex aequo trzecie miejsce Bukowe-Klęskowo
(4,30) i Zdroje (4,30).
Pozytywnym wynikiem pod względem opieki medycznej mogą pochwalić się również mieszkańcy innych szczecińskich dzielnic. Należy do nich przede wszystkim Łękno (4,26) oraz dzielnice Majowe i Słoneczne – obydwie osiągające ocenę równą 4,24.
Jednak nie we wszystkich częściach miasta zdrowie jest na wyciągnięcie ręki. Dostęp
do służby zdrowia w Szczecinie został nieco słabiej oceniony w dzielnicach Żydowce-Klucz (3,14), Podjuchy i Skolwin (3,05). Ostatnie miejsca w Rankingu Dzielnic Otodom przypadły dzielnicom Głębokie-Pilchowo (2,86) i Stołczyn (2,76), gdzie zdaniem
mieszkańców, dostęp do służby zdrowia wymaga udoskonalenia.
Wśród 12 miast, dla których Otodom opracował Ranking Dzielnic 2020, Szczecin zajął ostatnie miejsce na podium z notą 3,69 punktu. Najwyższe wyniki padły w Katowicach (3,86), Gdyni i Poznaniu (po 3,72). Najmniej zadowoleni z dostępu do lekarzy
i aptek są mieszkańcy Bydgoszczy – tam średnia ocena to 3,49.
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KULTURA

SZCZECIN
Stare Miasto turystycznym centrum miasta
Szczecin znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, ochroną prawną objętych jest tu ok. 270 zabytków nieruchomych. Turyści odwiedzają Szczecin nie tylko
dla licznych zabytków, ale również w celu uczestnictwa w imprezach cyklicznych,
które obejmują wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe.
Badania bazowały na przydzieleniu przez mieszkańców poszczególnych dzielnic
punktacji w skali 1-5, oceniając poziom dostępności atrakcji w Szczecinie, uwzględniając dwie kwestie: obecność miejsc do spotkań towarzyskich i spotkań z kulturą.
Wynik Rankingu Dzielnic Otodom 2020 nie powinien budzić zdziwienia - najlepiej oceniono Stare Miasto, które stanowi centralny punkt Szczecina, miejsce bogate w zabytki
i lokale gastronomiczne. Najbardziej popularne obiekty znajdujące się w obrębie Starego
Miasta to: Ratusz Staromiejski, w którym znajduje się Muzeum Historii Szczecina, Zamek
Książąt Pomorskich, Brama Królewska, Bazylika Archikatedralna św. Jakuba, Baszta Siedmiu Płaszczy, Kamienica Loitzów oraz Pałac Sejmu Stanów Pomorskich.
Stare Miasto wiąże się również z obecnością licznych lokali, również tych, w których można imprezować – według mieszkańców został uznany za najlepsze miejsce dla imprezowiczów.
Najmniej pożądanym turystycznie miejscem w Szczecinie okazał się Skolwin, który
może zwabić podróżnych głównie obecnością terenów zielonych i stawów.
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

SZCZECIN

Stare Miasto najbardziej rozrywkową dzielnicą
Szczecina
Dla jednych przepis na idealny piątkowy wieczór to kubek herbaty i Netflix. Inni z kolei nie
wyobrażają sobie innego rozpoczęcia weekendu, niż szalona impreza w modnym klubie.
W przypadku większości miast, które badaliśmy na potrzeby drugiej edycji rankingu
dzielnic Otodom, da się zauważyć pewien trend. Otóż, zdaniem ankietowanych, imprezowe życie w tych miejscowościach toczy się niema wyłącznie w ścisłym centrum.
Tego zdania byli m.in. mieszkańcy Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Szczecin jest
wyjątkiem od tej reguły, bowiem respondenci wskazali tu aż siedem dzielnic, które
mają sporo do zaoferowania osobom spragnionym tańców czy koncertów.
Na czele rankingu dzielnic Otodom bez niespodzianek – także i w Szczecinie imprezowe serce miasta bije w ścisłym centrum, a konkretnie na Starym Mieście. Ankietowani ocenili tę lokalizację na 3,84 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce z oceną 3,72 punktu zajęły ex aequo Śródmieście-Północ oraz Turzyn. Na trzecim
miejscu zaś uplasowało się Śródmieście-Zachód, ocenione przez respondentów na
3,52 punktu.
Pozostałe trzy dzielnice, które w opinii ankietowanych wyróżniają się na imprezowej
mapie Szczecina, to Centrum, Łękno i Nowe Miasto.
Najsłabsze noty za ofertę rozrywkową w Rankingu Dzielnic Szczecina uzyskał Skolwin i Stołczyn – respondenci ocenili te lokalizacje na zaledwie 1,25 punktu oraz 1,39
punktu. Niewiele lepiej wypady również Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo czy Kijewo.
W zgodnej opinii ankietowanych w tych częściach miasta osoby spragnione szalonych tańców i niezapomnianych koncertów raczej nie mają czego szukać.
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