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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 1 541 mieszkańców Białegostoku.
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 białystockich wyników poprosiliśmy przedstawicieli biura Express
House Nieruchomości, które jest laureatem nagrody Lider Nieruchomości Otodom
2019 w województwie podlaskim.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Otodom
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BEZPIECZEŃSTWO

BIAŁYSTOK

Jaroszówka najbezpieczniejszą dzielnicą
Białegostoku
Jednym z pierwszych skojarzeń z domem jest poczucie bezpieczeństwa. Zarówno
we własnych czterech ścianach, jak i w najbliższej okolicy chcemy czuć się pewnie. Móc bez obaw spacerować po zmroku i nie martwić się o dziecko samodzielnie wracające ze szkoły.
Okazuje się, że mieszkańcy Białegostoku czują się wyjątkowo pewnie w swoim mieście. W opinii ankietowanych, niemal połowa dzielnic zasłużyła na ocenę wyższą niż
cztery punkty w pięciopunktowej skali.
W zestawieniu z pozostałymi spośród 12 miast, dla których Otodom przygotował
Ranking Dzielnic 2020, Białystok zajął, ex aequo z Gdańskiem, drugie miejsce z oceną
3,91. Najbezpieczniejszy okazał się Lublin, który wygrał jednak tylko o włos - średnia
ocena w tym mieście wyniosła 3,92. Najmniej bezpieczni w swoich dzielnicach czują
się mieszkańcy Łodzi, gdzie ocena to zaledwie 3,43.

Komentarz:
– Wszystkie trzy dzielnice,
które okazały się najbezpieczniejsze są oddalone od
centrum Białegostoku. Na
poczucie
bezpieczeństwa
wśród mieszkańców mógł
mieć wpływ ich spokojny,
mieszkalny charakter.
Piotr Kurzawa,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

W opublikowanej w 2017 roku pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku miejsca na podium przypadły Dojlidom, Jaroszówce oraz Osiedlu Młodych. W drugiej odsłonie Osiedle Młodych wyraźnie spadło, zajmując ostatecznie szesnaste miejsce. Za
to dwie pozostałe dzielnice ugruntowały swoją pozycję w ścisłej czołówce.
Respondenci zgodnie orzekli, że najbezpieczniejszą dzielnicą Białegostoku jest Jaroszówka. Na drugim miejscu uplasował się Słoneczny Stok, zaś trzecia lokata przypadła w udziale Dojlidom.
Zestawienie zamyka osiedle Sienkiewicza. Warto jednak podkreślić, że i ta dzielnica
uzyskała dobrą notę – ankietowani ocenili bowiem bezpieczeństwo w tej części miasta
na 3,46 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu z innymi dzielnicami to właśnie mieszkańcy tej okolicy czują się najmniej pewnie.
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RELACJE SĄSIEDZKIE

BIAŁYSTOK

Chcesz mieć świetnych sąsiadów? Zamieszkaj
na Dojlidach
Szybkie tempo życia sprawia, że coraz mniej znamy ludzi żyjących wokół nas. Tymczasem satysfakcjonujące więzi sąsiedzkie są źródłem poczucia bezpieczeństwa i przynależności.
Słynna wschodnia uprzejmość i serdeczność zyskały potwierdzenie w wynikach
naszego raportu. Mieszkańcy Białegostoku bowiem wysoko ocenili więzi sąsiedzkie panujące w tym mieście. Respondenci nie mieli większych zastrzeżeń co do
stylu życia osób z sąsiedztwa. Ponadto ankietowani wskazywali, że ich sąsiedzi
są nie tylko uprzejmi i życzliwi, ale też kontaktowi, przez co łatwo z nimi nawiązać głębszą, satysfakcjonującą relację. Co ważne, tak dobre opinie odnoszą się do
wszystkich białostockich dzielnic.
Kiedy zestawiliśmy wyniki 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, okazało się, że stolica Podlasia zajmuje pod tym względem (ex aequo z Lublinem) drugie miejsce. Średnia ocena w mieście to 3,56 w skali od 1 do 5. Tylko o jedną setną punktu wyższą ocenę własnym sąsiadom wystawili mieszkańcy pierwszego
w takim zestawieniu Szczecina. Najmniej zadowoleni z sąsiedztwa są mieszkańcy
Wrocławia, gdzie średnia ocena to tylko 3,32.
Mimo wyrównanych wyników w tej kategorii dwóm dzielnicom udało się wypracować pewną przewagę nad pozostałymi. Tym sposobem w drugiej edycji Rankingu
Dzielnic Białegostoku zwyciężyły Dojlidy z notą na poziomie 4,03 punktu, wyprzedzając Jaroszówkę ocenioną na 4,02 punktu na pięć możliwych.

Komentarz:
– Przeważającą część nieruchomości na najlepiej ocenionych osiedlach stanowią
domy jednorodzinne i w zabudowie szeregowej. Mieszkańcy w związku z tym są
tam mniej anonimowi i mają
lepsze relacje. W wielu przypadkach domy zamieszkiwane są przez tych samych
właścicieli przez wiele lat,
co także znajduje odbicie
w ugruntowanych relacjach
sąsiedzkich.
Przemysław Smalkowski,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Mimo całkiem przyzwoitej oceny na poziomie 3,21 punktu, ostatnie miejsce w naszym zestawieniu przypadło w udziale Osiedlu Sienkiewicza. W oczy rzuca się też
pozycja Osiedla Młodych – jeszcze trzy lata temu zajmowało ono czwartą lokatę, tym
razem było dopiero dziewiętnaste.
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

BIAŁYSTOK

Białystok z bardzo atrakcyjną ofertą dla dzieci

Komentarz:

W której dzielnicy Białegostoku warunki do wychowywania dzieci są najlepsze? Gdzie
jest wystarczająca liczba żłobków, przedszkoli i szkół? W której części miasta jest najwięcej ciekawych miejsc, w których można atrakcyjnie spędzić czas z najmłodszymi?

– Każda z tych dzielnic jest
chętnie wybierana przez ludzi młodych. W przypadku
Antoniuka podyktowane jest
to bliskością centrum, ale
także dużą liczbą przedszkoli i żłobków. Kolejną zaletą tej
dzielnicy jest Park Antoniuk,
który sprzyja rodzinnemu
spędzaniu czasu na powietrzu. Słoneczny Stok jest z kolei dzielnicą, w której niemal
przy każdym bloku znajdziemy plac zabaw. Na osiedlu
tym mieści się też rodzinny
basen z atrakcjami dla dzieci, zjeżdżalniami czy nauką
pływania. Z kolei Osiedle Mickiewicza położone jest bezpośrednio przy Parku Zwierzynieckim z miejskim ZOO
oraz Parku Planty z jednym
z najpopularniejszych miejskich placów zabaw.

Na tle innych miast Białystok wypada bardzo dobrze. Wśród 12 miejscowości, dla których powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020, Białystok zajął 3. miejsce, ze średnim
wynikiem 3,87. Bardziej zadowoleni z infrastruktury dla dzieci są jedynie mieszkańcy
Katowic (3,96) i Poznania (3,89). Najgorzej w takim zestawieniu wypadła Bydgoszcz,
gdzie poziom zadowolenia sięga tylko 3,65 punktu na pięć możliwych.
W pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku (w 2017 roku) miejsca na podium
wywalczyły Antoniuk, Piasta I oraz Leśna Dolina. Po dwóch latach w czołówce ostała
się zaledwie jedna z tych lokalizacji. I tak po raz kolejny mieszkańcy uznali, że dzielnicą wręcz stworzoną do wychowywania dzieci jest Antoniuk, który został oceniony na
4,30 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Na drugim miejscu uplasował się Słoneczny Stok, trzecie zaś było Osiedle Mickiewicza.
Oferta edukacyjna i rozrywkowa dla dzieci w jednej z białostockich dzielnic, zdaniem
respondentów, wyraźnie odstaje od średniej. Mowa o Dojlidach Górnych, które mieszkańcy ocenili na zaledwie 2,86 punktu. O tak niskiej nocie zaważył przede wszystkim
brak w tej części miasta atrakcyjnych miejsc, w których można wartościowo spędzić
czas z najmłodszymi.

Piotr Kurzawa,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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EKOLOGIA

BIAŁYSTOK
Białystok tuż za podium

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. Coraz bardziej istotnym kryterium przy wyborze nieruchomości staje się bliskość terenów zielonych bądź
czystość powietrza.

– Dojlidy Górne są częścią
Białegostoku od stosunkowo
niedawna. Powstała tam nowoczesna, przyjazna środowisku infrastruktura. Ponadto tereny te są w dużej mierze
zalesione, a wielokilometrowe ścieżki rowerowe wspierają aktywność fizyczną mieszkańców. Również Słoneczny
Stok jest dzielnicą przystosowaną do wygodnego życia
mieszkających tam rodzin.
Duże przestrzenie między
blokami zagospodarowane
są placami zabaw oraz siłowniami pod chmurką, nie
brakuje ścieżek rowerowych,
a to wszystko zachęca do
spędzania czasu na powietrzu. Trudno się więc dziwić,
że mieszkańcy tych dzielnic
pozytywnie oceniają je pod
kątem ekologii.

Mieszkańcy Białegostoku bardzo wysoko ocenili dostępność terenów zielonych w mieście, co zresztą zupełnie nie dziwi. W końcu parków i zielonych skwerów w stolicy
Podlasia jest pod dostatkiem. Nieco gorzej jednak wypadły noty za poziom smogu
w Białymstoku oraz za hałas. Najwięcej zastrzeżeń mieszkańcy mieli właśnie do nieustannego miejskiego szumu.
Niekwestionowanym zwycięzcą drugiej odsłony Rankingu Dzielnic Białegostoku 2020
zostały Dojlidy Górne. Ankietowani ocenili tę dzielnicę na 4,30 punktu na 5 możliwych
do zdobycia. Kolejny w zestawieniu Słoneczny Stok otrzymał 4,09 punktu. Na trzecim
miejscu uplasowały się zaś Dziesięciny I, z notą na poziomie 3,93 punktu.
Na drugim krańcu zestawienia – drugi raz z rzędu – ostatnie miejsce zajęło Osiedle
Sienkiewicza. Ankietowani ocenili je, co prawda, na przyzwoite 3,18 punktu, niemniej
jednak to właśnie w tej części miasta, zdaniem respondentów, najpilniej potrzeba
zmian. Większa dbałość o przyrodę przydałaby się również, zdaniem białostoczan, na
Bojarach, Dziesięcinach II i w Centrum.
W porównaniu z innymi miastami, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Białystok wypadł całkiem dobrze. Średnia ocena w mieście to 3,63, co daje
stolicy Podlasia czwarte miejsce. Na podium znalazły się Gdynia (3,73), Gdańsk (3,72)
i Szczecin (3,65). Najmniej zadowoleni z ekologii w swoim mieście są natomiast mieszkańcy Krakowa, którzy ocenili ją na zaledwie 3,11 w skali od 1 do 5.

Marek Szubzda,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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ZADBANA OKOLICA

BIAŁYSTOK

Białystok ma najwyższą notę za porządek
w Polsce
Decydujące czynniki przy wyborze domu bądź mieszkania to zwykle cena, lokalizacja
czy rozkład pomieszczeń. Warto do tej listy dorzucić jeszcze krótki spacer po okolicy.
Jeśli okaże się, że ulice są wysprzątane, a budynki zadbane, to dobry znak.
W pierwszej edycji rankingu dzielnic Otodom w 2017 roku w kategorii „Zadbana okolica” zwyciężyło Osiedle Młodych, wyprzedzając Piasta I oraz Jaroszówkę. W ciągu
trzech lat wiele się jednak zmieniło. Tylko jedna dzielnica utrzymała się na podium.
Co ciekawe, dołączyły do niej dwie lokalizacje, które poprzednio były daleko w ogonie.
W drugiej odsłonie Rankingu Dzielnic Białegostoku, z wyraźną przewagą nad konkurentami, zwyciężyły Dojlidy Górne, ocenione przez ankietowanych na imponujące 4,60
punktu na 5 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajęły sąsiadujące z nimi Dojlidy, ocenione na 4,44 punktu. Trzecie miejsce, dzięki nocie na poziomie 4,14 punktu,
utrzymała Jaroszówka.
Na drugim biegunie rankingu uplasowało się Osiedle Sienkiewicza. W zgodnej opinii
ankietowanych zarówno stan budynków, jak i porządek na ulicach w tej dzielnicy
Białegostoku wymaga poprawy. Nie zachwyca również sytuacja na Dziesięcinach II,
w Centrum i na Piasta II.
Kiedy zestawiliśmy wyniki z 12 miast, dla których powstał Ranking Dzielnic Otodom
2020 okazało się, że najbardziej przekonani o tym, że ich okolica jest zadbana są
mieszkańcy… Białegostoku! Średnia ocena w mieście to 3,85. W drugiej w zestawieniu
Gdyni ocena to 3,76, a w trzecim Lublinie - 3,72. Najsłabiej w kategorii “zadbana okolica” radzi sobie Łódź, której mieszkańcy ocenili swoje dzielnice na 3,13.
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SPORT

BIAŁYSTOK
Osiedle Mickiewicza to właściwy adres dla fanów
sportu
Kiedy kilka lat temu Polacy zaczęli na potęgę biegać, wielu twierdziło, że to chwilowa moda i wkrótce wrócą przed telewizory. Tak się jednak nie stało. Dziś wciąż
wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez krótkiej przebieżki, wycieczki na rowerze
czy wizyty na siłowni.
W zgodnej opinii respondentów, dwie dzielnice pod względem oferty sportowej wyraźnie wyróżniają się na tle innych. Są to mianowicie Osiedle Mickiewicza i Antoniuk,
które zostały ocenione odpowiednio na 4,10 oraz 4,07 punktu na 5 punktów możliwych do zdobycia. Trzeciemu w tegorocznej edycji rankingu Słonecznemu Stokowi co
prawda nie udało się przekroczyć magicznej granicy 4 punktów, ale niewiele brakowało – mieszkańcy ocenili infrastrukturę sportową w tej części miasta na 3,97 punktu.
Na drugim krańcu zestawienia uplasowało się Osiedle Piasta II. Mimo że mieszkańcy
ocenili je na bardzo przyzwoite 3,17 punktu, nie pozwoliło to na zajęcie lepszego miejsca. W ogonie znalazły się też Osiedle Sienkiewicza i Młodych, które uzyskały kolejno
3,28 punktu i 3,32 punktu.
Wśród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Białystok
nie wyróżnia się w tej kategorii. Najsłabiej oceniono sportowy potencjał Bydgoszczy
(3,34), najlepiej Warszawy (3,85), a średnia 3,62, która padła w stolicy Podlasia plasuje
ją w środku stawki.

Komentarz:
– Najwyżej oceniane dzielnice mają szeroko rozbudowaną sieć dróg rowerowych oraz
wiele placów zabaw i siłowni
na świeżym powietrzu, przez
co dostęp do infrastruktury wspomagającej aktywny
tryb życia staje się bardzo
powszechny i łatwy. Osiedle
Sienkiewicza i Młodych mają
stosunkowo zwartą zabudowę, co utrudnia budowanie
urządzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu i – siłą
rzeczy – są to osiedla, które
mniej sprzyjają aktywnym.
Marek Szubzda,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KOMUNIKACJA

BIAŁYSTOK

Mieszkańcom dokucza brak miejsc
parkingowych
Poranne korki, zwiedzanie osiedla w poszukiwaniu jakiegokolwiek miejsca parkingowego czy zastanawianie się na przystanku, czy autobus zamierza w ogóle podjechać
– to dylematy każdego z nas. Dlatego przed zakupem domu czy mieszkania warto
sprawdzić, jak jeździ się po najbliższej okolicy – zarówno autem, rowerem, autobusem, jak i transportem alternatywnym.
W zgodnej opinii respondentów, przemieszczanie się po Białymstoku jest wygodne
i nie nastręcza problemów. Z jednym wyjątkiem. Sporym wyzwaniem w niemal każdej części miasta bywa znalezienie miejsca do parkowania.
Trzem dzielnicom udało się przekroczyć granicę czterech punktów w pięciopunktowej skali. Niekwestionowanym liderem drugiej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku
zostały Dojlidy z notą na poziomie 4,32 punktu. Tuż za nimi uplasował się Słoneczny
Stok, oceniony na 4,17 punktu. Trzecie miejsce zajął Antoniuk, który zdobył 4,06 punktu.
Warto przy tym zauważyć, że w pierwszej edycji rankingu, w roku 2017, obecny zwycięzca zajął ostatnie miejsce! Tak spektakularnych awansów nie widuje się często.
Kto w tym roku zamyka zestawienie? Tym razem respondenci mieli najwięcej zastrzeżeń do osiedla Sienkiewicza, które zostało ocenione na 3,20 punktu. To właśnie w tej
części miasta, zdaniem mieszkańców Białegostoku, najtrudniej znaleźć miejsce parkingowe, a do tego korki są tu wyjątkowo dotkliwe.
Na tle pozostałych spośród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Białystok wypada… najlepiej! Średnia ocena w mieście to 3,75 i jest wyższa
niż w drugiej Gdyni (3,69) i trzecim Lublinie (3,66). Najmniej zadowoleni z komunikacji w swoich miastach są mieszkańcy Krakowa i Łodzi. W obu miastach ocena w tej
kategorii to zaledwie 3,32.

Komentarz:
– Antoniuk był zawsze nieźle
skomunikowany, ale rozbudowa ulicy Wierzbowej i długo wyczekiwane oddanie do
użytku ul. ks. Sopoćki sprawiły,
że mieszkańcy tej dzielnicy do
centrum jadą dosłownie kilka minut. To może tłumaczyć
znaczną poprawę oceny dla
tej dzielnicy. Również w przypadku Dojlid na wysokie oceny
wpływ miały inwestycje drogowe z ostatnich lat. Choćby
przebudowa ul. Ciołkowskiego, budowa ul. Dywizjonu 303,
przedłużenie ulicy Wiewiórczej, a to tylko niektóre, z całej długiej listy. Do tego tylko
w ostatnim roku miasto wybudowało lub przebudowało
tu 10 km ścieżek rowerowych.
Piotr Kurzawa,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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ZAKUPY

BIAŁYSTOK
Osiedle Mickiewicza to dzielnica z najlepszą
dostępnością sklepów
Choć Polacy coraz częściej robią zakupy przez internet, to ulubiona cukiernia, dobrze zaopatrzony warzywniak, a do tego poczta, apteka i kiosk z gazetami nieopodal
domu wciąż są na wagę złota.
W pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku z 2017 roku na podium znalazły
się pod tym względem Osiedle Młodych, Osiedle Piasta I oraz Nowe Miasto. W ciągu
trzech lat jednak sporo się zmieniło i tym razem kolejność, zresztą nie tylko w czołówce, wygląda zupełnie inaczej.
W drugiej odsłonie Rankingu Dzielnic Otodom pierwsze miejsce po imponującym
awansie z szesnastej lokaty zajęło Osiedle Mickiewicza. Ankietowani ocenili je aż na
4,30 punktu w pięciostopniowej skali. Kolejne miejsca zajęły Antoniuk z notą na poziomie 4,28 punktu i Zielone Wzgórze, które otrzymało 4,26 punktu.
Co ciekawe, zwycięzcy z pierwszej edycji tym razem wypadli wyraźnie słabiej –
i tak Osiedle Młodych spadło na dziewiąte miejsce, Osiedle Piasta tym razem było
dziesiąte, a na jedenastej pozycji uplasował się brązowy medalista z 2017 roku,
czyli Nowe Miasto.
Żelazne prawa wszelkich rankingów stanowią jednak, że ktoś musi przegrać, aby wygrać mógł ktoś. Tym sposobem, mimo całkiem przyzwoitej oceny na poziomie 3,33
punktu, na końcu zestawienia po raz drugi z rzędu znalazły się Dojlidy Górne.
Wśród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, stolica Podlasia pod względem dostępu do handlu znajduje się w ścisłej czołówce. Najlepiej wypadły Katowice i Poznań, ocenione na 4,03, drugie miejsce zajmuje Warszawa (3,94),
a Białystok z wynikiem 3,91 znalazł się na najniższym stopniu podium. Najmniej zadowoleni z możliwości robienia zakupów w swojej okolicy są mieszkańcy Bydgoszczy,
gdzie średnia ocena to 3,7.

Komentarz:
– Na osiedlach najlepiej ocenionych znajdują się galerie
handlowe oraz wiele dyskontów i małych sklepików osiedlowych, przez co mieszkańcy
mają dobry dostęp zarówno
do podstawowych produktów,
jak i bardziej specjalistycznych
towarów. Dojlidy Górne mieszczą się na skraju miasta, a zabudowa jednorodzinna powoduje, że na dużym obszarze
jest
stosunkowo
niewielu
mieszkańców. Dlatego duża
ilość sklepów nie miałaby tu
racji bytu. Mieszkańcy robią
zakupy często bliżej centrum,
gdzie pracują.
Marek Szubzda,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KOSZTY ŻYCIA

BIAŁYSTOK

Dojlidy Górne najdroższą dzielnicą Białegostoku
O ile same koszty utrzymania w Białymstoku nie są dla kieszeni mieszkańców przesadnym obciążeniem, o tyle ceny nieruchomości, w opinii ankietowanych, są wysokie.
Według ankietowanych, najtańszą dzielnicą w Białymstoku jest Słoneczny Stok. Mieszkańcy uznali, że zarówno ceny nieruchomości, jak i koszty utrzymania się właśnie
w tej części miasta są najniższe. Na podium znalazły się również Starosielce i Nowe
Miasto – tu też koszty życia są całkiem przyjazne kieszeni.
Co ciekawe, zwycięzcy pierwszej odsłony Rankingu Dzielnic Białegostoku z 2017 roku
w tej edycji zostali ocenieni wyraźnie słabiej. Poprzedni lider, czyli Osiedle Młodych,
tym razem uplasował się dopiero na ósmym miejscu, zaś trzeci dwa lata temu Antoniuk spadł na dziesiątą pozycję. Najbardziej spektakularny spadek stał się jednak
udziałem drugiego w roku 2017 Osiedla Piasta II – tym razem respondenci ocenili
tę lokalizację na zaledwie 2,86 punktu, co pozwoliło na zajęcie dopiero szesnastego
miejsca.
Zestawienie zamykają Dojlidy Górne, ocenione przez ankietowanych na zaledwie 2,63
punktu. Na tak niską notę wpłynęły przede wszystkim ceny nieruchomości – w zgodnej opinii respondentów to właśnie w tej dzielnicy domy i mieszkania kosztują najwięcej w Białymstoku. Zdaniem mieszkańców stolicy Podlasia, również na Zawadach,
Bojarach i w Centrum koszty życia są bardzo wysokie.
Na tle innych miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020 Białystok wypada jednak… bardzo dobrze! Okazuje się, że średnia ocena 2,94, która padła
w tym mieście jest najwyższą w kraju. Drugie miejsce zajmuje Lublin (2,84), a trzecie – Bydgoszcz (2,83). Najmniej zadowoleni z poziomu cen są mieszkańcy Warszawy
(2,43), Krakowa (2,51) i Wrocławia (2,52).
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

BIAŁYSTOK

Dojlidy Górne – Twój psiak pokocha tę dzielnicę!

Komentarz:

Zdaniem mieszkańców Białegostoku aż dwanaście dzielnic zasłużyło na ocenę na poziomie co najmniej czterech punktów na pięć możliwych do zdobycia. Jednej z nich
niewiele zabrakło do maksymalnej noty!

– Nie jestem zaskoczony tym
wynikiem. Rozległe tereny zielone, park i miejsca, w których
czworonogi czują się bezpiecznie i komfortowo to wszystko
cechuje osiedla najwyżej ocenione w rankingu.

W drugiej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku noty na poziomie 4,50 punktu zdarzają się bardzo rzadko i są nie lada wyczynem. Tymczasem za infrastrukturę dla
psów Dojlidy Górne zostały ocenione przez ankietowanych aż na 4,85 punktu! Tym
sposobem dzielnica ta została niekwestionowanym liderem naszego zestawienia, wyprzedzając konkurentów o klasę.
Na podium z bardzo dobrym wynikiem znalazła się też Jaroszówka oceniona na 4,46
punktu oraz Antoniuk z notą na poziomie 4,41 punktu.
Na drugim krańcu zestawienia uplasowało się Osiedle Sienkiewicza. Ankietowani ocenili je na zaledwie 3,08 punktu. W zgodnej opinii mieszkańców Białegostoku ta gęsto zabudowana dzielnica ma najmniej do zaoferowania właścicielom czworonogów.
Ocena dla Osiedla Sienkiewicza jest tym bardziej dotkliwa, że przedostatnie Bojary
uzyskały wyraźnie wyższą notę, mianowicie 3,48 punktu.

Przemysław Smalkowski,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Wysokie oceny wpisują się w ogólnopolski trend. Średnia ocena w stolicy Podlasia
to 3,96, znajduje się w środku stawki wśród 12 miast, dla których powstał Ranking
Dzielnic Otodom 2020. Najlepiej wypadła Bydgoszcz, średnia ocena w tym mieście to
4,08. Tym razem na podium duży ścisk, bo znalazło się na nim aż 5 miast. Na drugim
miejscu ex aequo Gdynia i Poznań z notą 4,07 czyli tylko o 0,01 punktu mniej niż zwycięzca. Na trzecim natomiast Gdańsk i Szczecin z notą 4,05. Najsłabiej infrastrukturę
dla zwierząt ocenili mieszkańcy Łodzi, przyznając 3,85 punktu.
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SŁUŻBA ZDROWIA

BIAŁYSTOK

Jak już chorować to najlepiej na Piaskach

Komentarz:

Gdzie w Białymstoku jest najlepsza opieka medyczna? W której dzielnicy bez problemu umówimy się zarówno do lekarza rodzinnego, jak i do specjalisty?

– Osiedle Piaski to swego rodzaju „centrum medyczne”
Białegostoku. To tu znajdują się najważniejsze szpitale
(Szpital Uniwersytecki, Wojewódzki, Śniadecja), przychodnie, czy centrum krwiodawstwa, a także prywatna klinika
Medicover. Na pozostałych
osiedlach czołówki również
znajdziemy całą gamę przychodni, prywatnych poradni
i aptek.

Na początek dobra wiadomość – w zgodnej opinii mieszkańców Białegostoku opieka
medyczna w tym mieście stoi na bardzo dobrym poziomie. W większości dzielnic bez
żadnych trudności można umówić się do lekarza. Tylko jedna lokalizacja w tej kwestii
wyraźnie odstaje od średniej.
I tak, najlepsza opieka medyczna, zdaniem ankietowanych, jest na Piaskach, które zostały ocenione na 3,99 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce przypadło
w udziale Słonecznemu Stokowi, który otrzymał 3,97 punktu. Na podium znalazły się
jeszcze Bojary ocenione na 3,94 punktu. Antoniuk z oceną 3,93 musiał zadowolić się
czwartą lokatą.
Na drugim krańcu zestawienia znalazły się Dojlidy Górne. Ankietowani dostęp do
służby zdrowia w tej części miasta ocenili na 2,95 punktu. Nie jest to, rzecz jasna,
przesadnie niska nota, jednak dość mocno odbiega od opinii mieszkańców o opiece
medycznej w pozostałych dzielnicach Białegostoku. Dość wspomnieć, że przedostatnia Leśna Dolina otrzymała już wyraźnie wyższą ocenę, a mianowicie 3,21 punktu.
Wśród 12 miast, dla których Otodom opracował Ranking Dzielnic 2020, Białystok pod
względem zadowolenia z opieki zdrowotnej znajduje się w czołówce. Średnia ocena
w mieście to 3,67, podczas gdy najwyższe wyniki padły w Katowicach (3,86), Gdyni
i Poznaniu (po 3,72) oraz Szczecinie (3,69). Najmniej zadowoleni z dostępu do lekarzy
i aptek są mieszkańcy Bydgoszczy - tam średnia ocena to 3,49.

Piotr Kurzawa,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019
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KULTURA

BIAŁYSTOK
Kulturalne serce Białegostoku bije w Centrum

Komentarz:

W której dzielnicy Białegostoku jest najwięcej kin, teatrów i innych przybytków kultury? Gdzie bez problemu znajdziemy miejsce do atrakcyjnego spędzenia czasu?

– Osiedla z czołówki mają dobrą komunikację z Centrum,
które jak w niemal każdej aglomeracji oferuje największą
liczbę atrakcji, takich jak tętniące życiem nocnym Rynek,
Kościuszki czy lubiany przez
rodziny park Planty z placami
zabaw, fontannami i Pałacem
Branickich.

Analizując wyniki drugiej edycji Rankingu Dzielnic Białegostoku, w oczy rzuca się
jedno – mieszkańcy chcą więcej atrakcji. Żadnej w dzielnic w naszym zestawieniu
nie udało się przekroczyć 4 punktów w 5-punktowej skali ocen. Co więcej, ponad
połowę dzielnic ankietowani ocenili na mniej niż 3 punkty, a jedna otrzymała nawet zaledwie 1,48 punktu.
Po raz kolejny w Rankingu Dzielnic Otodom wygrało Centrum. Warto jednak odnotować, że do zwycięstwa wystarczyło osiągnąć 3,72 punktu na 5 możliwych do zdobycia.
Na drugim miejscu uplasowało się, z niewielką stratą do lidera, Osiedle Mickiewicza, trzecia lokata przypadła zaś w udziale Osiedlu Piaski. W pierwszej piątce
znalazło się też miejsce dla Bojar oraz Dojlid, które awansowały aż o szesnaście
miejsc na piątą lokatę.

Przemysław Smalkowski,
Express House
Nieruchomości,
laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019

Na szarym końcu naszego zestawienia, również po raz drugi z rzędu, znalazły się Dojlidy Górne. Mieszkańcy ocenili je na zaledwie 1.48 punktu. W zgodnej opinii ankietowanych największym problemem w tej części miasta jest brak miejsc do spotkań.
Nieco lepiej jest na Starosielcach i Jaroszówce.
Wśród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Białystok
plasuje się w środku stawki. Najlepiej wypadła Warszawa, gdzie średnia ocena to 3,27.
Na dalszych miejscach znalazły się Katowice (3,13) i Kraków (2,91), a Białystok z wynikiem 2,78 zajął 7. miejsce. Najmniej zadowoleni z dostępu do atrakcji są bydgoszczanie - średnia ocena w tym mieście to zaledwie 2,41.
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

BIAŁYSTOK

Imprezy w Białymstoku – Centrum nie ma sobie
równych
Po całym tygodniu ciężkiej pracy, kiedy jedni marzą o spędzeniu całego weekendu pod
kocem z książką w ręku, drudzy właśnie szykują się na imprezę w ulubionym lokalu.
Analizując wyniki Rankingu Dzielnic Otodom, w oczy rzucają się olbrzymie różnice
w ocenie poszczególnych dzielnic. Otóż najbardziej imprezowa część miasta otrzymała notę na poziomie 3,93 punktu, zaś lokalizacja zamykająca zestawienie została
oceniona na zaledwie 1,24 punktu.
W zgodnej opinii respondentów najlepszym adresem dla fanów rozrywki jest Centrum. To właśnie w tej dzielnicy występują najpopularniejsi artyści, także tutaj swoje
siedziby mają najmodniejsze kluby i puby. Drugie miejsce przypadło w udziale Osiedlu Przydworcowemu. Na trzeciej pozycji w rankingu dzielnic Białegostoku wylądowało zaś Osiedle Mickiewicza.
Mieszkańcy Białegostoku byli zgodni co do tego, gdzie w mieście są najlepsze imprezy. Wątpliwości nie mieli również przy wskazaniu dzielnicy, w której jedyną rozrywką są domówki. W opinii respondentów najmniej imprezową częścią stolicy Podlasia są Dojlidy Górne, które zostały ocenione na zaledwie 1,24 punktu na 5 punktów
możliwych do zdobycia.
Co ciekawe, po zestawieniu imprezowych ocen z 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, okazało się, że Białystok mieści się w ścisłej czołówce.
Najbardziej zadowoleni z imprezowego potencjału okolicy są mieszkańcy Katowic
(2,66), Warszawa zajęła drugie miejsce (2,55), a Białystok, w którym średnia ocena to
2,52 zajął najniższy stopień podium. Najmniej imprezowym miastem, według ankietowanych jest Bydgoszcz, gdzie średnia ocena to tylko 2,19.
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