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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 2 315 mieszkańców Lublina.
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.

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 lubelskich wyników poprosiliśmy przedstawicieli biura 4te piętro,
które jest laureatem nagrody Lider Nieruchomości Otodom 2019 w województwie
lubelskim.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Otodom

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.
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BEZPIECZEŃSTWO

LUBLIN

Lublin najbezpieczniejszym miastem w Polsce!!!

Komentarz:

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z naszych podstawowych potrzeb. Jest to również
aspekt niezmiernie ważny dla osób rozpoczynających poszukiwania nowego mieszkania.

– Sławin i Szerokie to w większości osiedla domków jednorodzinnych umiejscowione
w bliskiej odległości od centrum Lublina. Przez lokalizację i obowiązujące w nich
ceny właścicieli nieruchomości należy zaliczyć do raczej zamożnych. Ten typowo
mieszkalny i nieco elitarny
charakter dzielnic z pewnością wpływa na wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.

Mieszkańcy Lublina potwierdzili to w swoich ocenach. Przekłada się to również na
jego wysoką ogólną ocenę wśród wszystkich większych polskich metropolii. Choć są
oczywiście wyjątki, warto tu zamieszkać bez większych obaw.
Wyniki wskazują, że Lublin jest najbezpieczniejszy na swoich obrzeżach. Dawne tereny podmiejskie, wsie i mniejsze miasta wchłonięte w pewnym momencie przez rozrastającą się aglomerację, charakteryzują się niską zabudową jednorodzinną.
Najbezpieczniej, zdaniem ankietowanych, jest na Sławinie, Szerokich i Abramowicach. To trzy z najwyżej ocenianych dzielnic Lublina gdy chodzi o bezpieczeństwo
mieszkańców. Podczas gdy całe miasto oceniane jest na 3,92, zwycięską lokalizację
oceniono aż na 4,38. W dużej mierze przesądziło o tym poczucie bezpieczeństwa po
zmroku, bo odpowiedzi na drugie ze szczegółowych pytań, o bezpieczeństwo dzieci
pozostających poza domem bez opieki dorosłych, najlepsze były w Abramowicach.
A gdzie jest najgorzej? To zdecydowanie dwie dawne dzielnice robotnicze: Za Cukrownią i Bronowice. Zwłaszcza ta ostatnia, z wynikiem tylko 3,30 punktów utraciła
zaufanie mieszkańców. Również na Tatarach, zdaniem ankietowanych, lepiej nie pokazywać się po zmroku.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Nie zmienia to faktu, że po porównaniu ankiet w 12 miastach, dla których Otodom
przygotował Ranking Dzielnic 2020 okazuje się, że Lublin jest najbezpieczniejszym
z nich. Średnia ocena w mieście to 3,92, o włos gorzej jest w Białymstoku i Gdańsku
(po 3,91), a najniższe miejsce na podium zajmuje oceniony na 3,85 Szczecin.
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RELACJE SĄSIEDZKIE

LUBLIN

Sąsiedzi przyjaźni w Lublinie!

Komentarz:

Miasto nad Bystrzycą zajmuje wysokie, trzecie miejsce w naszym rankingu. Gdy myślimy o relacjach sąsiedzkich, lublinianie ufają swoim sąsiadom i nie przeszkadza im
ich styl życia. A spokojne, położone z dala od centrum dzielnice wypadają najlepiej,
gdy chodzi o ocenę własnych sąsiadów.

– Głusk i Abramowice to rejony, gdzie sporo działek było
sprzedawanych jeszcze przez
rolników. Stawiane tam na
początku rozwoju tych dzielnic domy często budowane
były dla ich dzieci lub dzieci
ich znajomych. Dlatego relacje sąsiedzkie były tam od
początku bardzo silne.

Głusk, który stał się dzielnicą Lublina dopiero w 1989 roku, sąsiadujące z nim Abramowice, oraz położona na zachodzie miasta dzielnica Szerokie, wiodą prym jeśli chodzi o dobrosąsiedzkie stosunki. Specyfika tych trzech lokalizacji, w których dominują
domy jedno- i wielorodzinne sprawia, iż lokalizacje te uważa się idealne dla dobrosąsiedzkich relacji. 4,06 punktów dla Głuska, gdy chodzi o przyjazność i uprzejmość
sąsiedzką oraz 3,88 dla Abramowic, dla bliskich, osobistych więzi, to bardzo dobre
wyniki.
Śródmieście z wynikiem 3,36 zajmuje w Rankingu Dzielnic Otodom dwudzieste miejsce. Źle oceniono tu bliskie relacje sąsiedzkie, choć mieszkańcy, na ogół, nie wydają
się być mniej uprzejmi. Najgorzej pod tym względem jest w dzielnicy Za Cukrownią, uprzejmość sąsiadów oceniono tu na 3,13 punktów. Także Tatary, położone na
wschód od Starego miasta i Bronowice, opisano jako najmniej pożądane gdy chodzi
o poprawność relacji sąsiedzkich.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Kiedy zestawiliśmy odpowiedzi mieszkańców Lublina z ocenami z innych miast, okazało się, że Lublin z liderem sąsiedzkiego zestawienia przegrał jedynie o włos. W Szczecinie, gdzie ocena jest najwyższa w kraju, średnia to 3,57. Lublin i Białystok zajmują ex
aequo drugie miejsce, ustępując liderowi zaledwie o jedną setną punktu. Najniższe
miejsce na podium zajmuje Gdańsk, oceniony na 3,55. Jak zatem widać, ocena sąsiadów w czołowych miastach jest niemal identyczna.
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OKOLICA PRZYJAZNA DZIECIOM

LUBLIN

Kalinowszczyzna tym razem na drugim miejscu

Komentarz:

Rodziny z dziećmi mają swoje mieszkaniowe potrzeby. I nie sprowadzają się one wyłącznie do wnętrz, ale i okolicy. Która z lubelskich dzielnic jest najbardziej przyjazna
dla najmłodszych?

– Wyjaśnienie dobrych ocen
w dzielnicach Czuby Południowe i Kalinowszczyzna
jest bardzo proste. Stare osiedla były tak projektowane,
aby znalazło się między blokami miejsce dla przedszkoli, żłobków i placów zabaw.
Projektanci nowych osiedli
niestety często nie biorą pod
uwagę takich czynników.

W rankingu króluje dzielnica Czuby Południowe, oceniona na 4,11, która została doceniona przede wszystkim ze względu na edukację. W obrębie dzielnicy znajdują się
przedszkola, szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych, czyli placówki przeznaczone dla dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
Czuby Południowe są naszpikowane placami zabaw, oraz innymi miejscami, gdzie
można spędzić czas wolny z dzieckiem. Funkcjonuje tu Dom Kultury oferujący zajęcia
artystyczne dla dzieci i młodzieży, zaś miłośnicy sportu znajdują boiska do koszykówki i piłki nożnej.
Drugie miejsce w rankingu zajęła dzielnica Kalinowszczyzna, która triumfowała w Rakingu Dzielnic Otodom w 2017 roku i której sukces tłumaczono zagęszczeniem mieszkańców, co przekłada się na zapotrzebowanie na placówki oświaty.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Lublin, w którym średnia ocena to w tej kategorii 3,75, w porównaniu do pozostałych
miast wypada średnio. Znajduje się na 8. miejscu na 12 możliwych, wyprzedzając
Kraków (3,74), Łódź (3,73), Wrocław (3,71) oraz Bydgoszcz (3,65). Najbardziej atrakcyjnym miastem dla rodzin z dziećmi okazały się Katowice (3,96).
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EKOLOGIA

LUBLIN

Głusk jest najbardziej EKO w Lublinie

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.

– Głusk to rejon zdominowany
przez domki jednorodzinne,
często ogrzewane powodującymi zanieczyszczenie piecami. Zwycięstwo tej dzielnicy
opierać się musi na panującej tam ciszy i w szczególności wszechobecnej zieleni.

Najlepiej ocenioną dzielnicą został Głusk. W obrębie Głuska znajdują się w lasy, łąki
i pastwiska występujące w dolinach Czerniejówki, stanowiącej dopływ Bystrzycy. To
właśnie obecność zieleni oceniono tam najwyżej, nieco gorzej wypada kwestia związana ze smogiem.
Na miano najmniej skąpanego w smogu miejsca zasłużyły Czuby Południowe, które
sytuują się na drugim miejscu w ogólnej klasyfikacji. W teren Czubów Południowych wpisany jest park miejski im. Jana Pawła II. Został on zaprojektowany tak, aby
nie zaburzyć naturalnej rzeźby terenu, znajdują się tu liczne place zabaw i ścieżki
rowerowe.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Na drugim biegunie w stosunku do Głuska i Czubów Południowych znajduje się dzielnica Za Cukrownią, która zdaniem mieszkańców, odznacza się najniższym poziomem
zieleni i najwyższym – smogu. Ocena 2,87, jest wyraźnie najniższą w zestawieniu. Drugą z dzielnic Lublina, która nie osiągnęła nawet „trójki” w pięciostopniowej skali okazało się Śródmieście, gdzie wynik to 2,94.
Porównując odpowiedzi z 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Lublin w kwestii ekologii znajduje się w pierwszej połowie stawki i zajmuje 5. miejsce (3,56). Najbardziej ekologicznym miastem w Polsce okazała się Gdynia
(3,73), która w niewielkim stopniu prześcignęła Gdańsk (3,72). Miastem, które powinno wdrożyć więcej ekologicznych zmian i figuruje na końcu listy, jest Kraków (3,11).
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ZADBANA OKOLICA

LUBLIN

Szerokie ma najwyższą notę za porządek

Komentarz:

Na komfort życia i zadowolenie z miejsca zamieszkania wpływa nie tylko powierzchnia i standard nieruchomości, ale i wszystko to, co znajduje się wokół niej.

– Szerokie nie jest najtańszą
okolicą, a domy są tu stosunkowo nowe. Mieszkańcy dzielnicy starają się dbać o okolicę, a jest im tym łatwiej, że
budynki nie zostały jeszcze
nadgryzione zębem czasu.
Dzielnica faktycznie prezentuje się, więc bardzo dobrze
i aż miło na nią popatrzeć.

Dzielnica Szerokie uzyskała bardzo wysoki wynik, 4,35 i okazała się najbardziej zadbaną częścią Lublina. W okolicy tej dominuje zabudowa jednorodzinna, niewielkie
budynki wielorodzinne i szeregowe. Ze względu na bliskość natury i niską zabudowę,
połączoną z wielką odległością od centrum, w obrębie Szerokiego powstają nowe
inwestycje i wyrastają osiedla o nowoczesnym wyglądzie.
Ostatnie miejsce w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 należy do dzielnicy Za Cukrownią, która już w 2017, w poprzedniej edycji raportu, zdobyła niechlubne miano najbardziej zaniedbanej. Wynika to z przemysłowego charakteru dzielnicy: na terenie Za
Cukrownią rozsiane są fabryki, punkty usługowe, przedsiębiorstwa, a stan budynków
mieszkalnych często jest daleki od ideału.
Mieszkańcy Białegostoku zapewnili swojemu miastu pierwsze miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji (3,85), na drugim miejscu znajduje się Gdynia (3,76). Lublin zajmuje
trzecie miejsce (3,72). Miastem, które według mieszkańców naznaczone jest największym zaniedbaniem, jest Łódź (3,13).

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.
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SPORT

LUBLIN
Czuby Północne najlepsze dla aktywnych

Komentarz:

Jeszcze kilka lat temu polskie baseny, siłownie i kluby fitness były zawsze pełne – mniej
więcej od pierwszego do dziesiątego stycznia. Gdy energia związana z noworocznymi
postanowieniami wygasała, Polacy wracali na kanapy. Dziś jednak jest inaczej. Ruch
dla wielu osób stał się stylem życia.

– W dzielnicy tej nie brakuje siłowni, zarówno tych pod
dachem, jak i ogólnodostępnych, plenerowych. Znajdziemy tam też Orliki i tereny
zielone. Jeśli tylko ktoś lubi
aktywny wypoczynek, w tej
dzielnicy raczej nie będzie się
nudził. Podobnie zresztą jak
w innych wysoko ocenionych
dzielnicach.

W zgodnej opinii ankietowanych, Lublin wygrywa przede wszystkim szeroką ofertą
darmowych obiektów i terenów rekreacyjnych. To właśnie nota za ten element spowodowała, że większość lubelskich dzielnic otrzymała bardzo dobrą ocenę łączną.
Mieszkańcy uznali, że najlepszym adresem dla osób aktywnych fizycznie są Czuby Północne. Dzielnica ta jako jedyna otrzymała notę przekraczającą cztery punkty na pięć
możliwych do zdobycia. Ankietowani ocenili bowiem infrastrukturę sportową w tej
części miasta na 4,03 punktu.
A kolejne miejsca na podium zajęły Kalinowszczyzna z notą na poziomie 3,98 punktu
oraz Czuby Południowe ocenione na 3,94 punktu.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Na drugim biegunie Rankingu Dzielnic Lublina uplasowały się Zemborzyce. Respondenci ocenili tę część miasta na zaledwie 2,49 punktu. W opinii ankietowanych brak
siłowni czy klubu fitness jest tu wyraźnie odczuwalny.
W porównaniu z innymi miastami, dla których Otodom opracował Ranking Dzielnic
2020, Lublin nie wypada jednak najlepiej. Średnia dla całego miasta wyniosła 3,5. Niższa ocena wystawiona została tylko w Łodzi (3,48) i Bydgoszczy (3,34). Najbardziej
zadowoleni z infrastruktury sportowej są mieszkańcy Warszawy (3,85), Poznania (3,76)
i Katowic (3,69).
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KOMUNIKACJA

LUBLIN

Za Cukrownią i Śródmieście najbardziej
zakorkowanymi dzielnicami

Komentarz:

Zwycięski Czechów Północny oceniony był na 3,91, drugie miejsce zajął o jedną setną punktu gorszy Sławinek, a na trzecim ex aequo znalazły się Konstantynów i Felin,
ocenione na 3,89. Jeśli dodać do tego, że kolejne w Rankingu Dzielnic Otodom 2020
Abramowice i Szerokie, były z kolei od przed chwilą wspomnianych dzielnic gorsze
o zaledwie dwie setne punktu – obrazuje to jak wyrównana była rankingowa stawka.

– Na Czechowie Północnym
infrastruktura związana z komunikacją jest znakomicie
rozwinięta. Lublin, swego
czasu, zasłynął z największej
liczby wypożyczonych rowerów w rankingu, w porównaniu nawet z Krakowem, czy
Poznaniem. Lublin to miasto
kompaktowe, ani za duże, ani
za małe, dlatego rowery to
świetny środek komunikacji.
Liczba uczelni państwowych
oraz prywatnych jest ogromna, a to właśnie studenci często wybierają rower jako środek transportu.

Za najbardziej zakorkowane dzielnice uznaje się Za Cukrownią i Śródmieście. Brak
miejsc do parkowania najdotkliwiej odczuwają mieszkańcy dzielnicy Głusk, chociaż
to niejedyny problem, z którym muszą się borykać. Na tle pozostałych dzielnic najgorzej wypada też kwestia związana ze sprawnością komunikacji miejskiej.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Mało kto ma to szczęście, by wszystko mieć „pod nosem”, w promieniu kilku minut
spaceru. Codzienne dojazdy potrafią podkradać całkiem sporo naszego czasu. Dlatego ważnym aspektem wyboru miejsca do życia jest jego dobre skomunikowanie.
W ogólnej klasyfikacji na pierwszym miejscu sytuuje się Czechów Północny, chociaż
nie triumfuje on w żadnej ze składowych kategorii. Na Czechowie Północnym podkreśla się sprawną sieć komunikacji miejskiej i łatwy dostęp do alternatywnych form
przemieszczania się – w obrębie dzielnicy stacjonują rowery miejskie, znajduje się
również pętla autobusowa. Najgorzej wypada tam kwestia miejsc do parkowania.

Na tle innych polskich miast, pod względem komunikacyjnym, Lublin wypada całkiem nieźle. Zajął wysokie, trzecie miejsce w zestawieniu 12 polskich miast – z oceną
3,66, wyprzedzony jedynie przez Gdynię (3,69) oraz Białystok (3,75). Ostatnie miejsce
pod względem komunikacji zajęły ex aequo: Łódź i Kraków (3,32).
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ZAKUPY

LUBLIN
Konstantynów to dzielnica z najlepszą
dostępnością sklepów
Są takie miejsca, w których można wszystkie, nawet specjalistyczne zakupy, zrobić
nie wsiadając do samochodu lub tramwaju. Są też takie, w których w promieniu kilku
minut spacerem nie da się kupić niczego.
Zdaniem mieszkańców dzielnica Konstantynów ma najlepsze zaplecze handlowe
dla swoich mieszkańców i zdobyła aż 4,27 punktu, na pięć możliwych do zdobycia.
Warto podkreślić, że mieszkańcy Konstantynowa uznali swoją dzielnicę za najlepszą, również w Rankingu Dzielnic realizowanym przez Otodom w 2017 roku. Można
tu znaleźć sieciowe sklepy spożywcze, dyskonty, sklepy z artykułami budowlanymi,
zaś w pobliżu zlokalizowana jest Galeria Orkan.
Na drugim miejscu sytuuje się dzielnica Bronowice, co wiąże się z nobilitacją, porównując z 17 miejscem w 2017 roku. Bronowice znajdują się w pobliżu galerii handlowej Felicity, zawierającej outlety, oraz liczne dyskonty spożywcze.

Komentarz:
– W całym Lublinie jest mnóstwo hipermarketów i galerii,
a ostatnio pojawiło się bardzo dużo małych sieciowych
sklepów. Miasto jest na tyle
kompaktowe, że zrobienie
zakupów nie powinno sprawić kłopotu mieszkańcom
żadnej dzielnicy.
Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Najgorzej kształtuje się sytuacja w Głusku, czyli obszarze, który dopiero od 1989 został wchłonięty przez Lublin. W jego obrębie nie znajduje się żadna galeria handlowa
ani dyskont spożywczy, co najwidoczniej wpływa na niezadowolenie mieszkańców.
Wśród 12 miast, dla których powstał Ranking Dzielnic Otodom 2020, w kwestii dostępności sklepów, Lublin sytuuje się w drugiej połowie stawki, zajmując 7 miejsce
(średnia dla całego miasta to 3,85), wyprzedzając Wrocław (3,84), Szczecin (3,83) oraz
Bydgoszcz (3,7). Pierwsze miejsce zajmują ex aequo Katowice oraz Poznań (4,03).
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KOSZTY ŻYCIA

LUBLIN

Śródmieście ponownie najdroższą dzielnicą
Lublina
Życie w dużym mieście sprzężone jest z większymi kosztami, niż na przykład w miejscowościach na obrzeżach, bądź w mniejszych miastach. Różnice cen objawiają się
również w obrębie miasta.
Warto zaznaczyć, że oceny mieszkańców Lublina są łaskawsze, niż w przypadku innych miast w Polsce – osiem dzielnic przekroczyło 3 punkty. W zestawieniu królują
Abramowice, które osiągnęły wynik 3,31. Jest to spory awans, bowiem w Rankingu
Dzielnic Otodom przeprowadzonym w 2017 roku, Abramowice znalazły się zaledwie
na 10. miejscu w klasyfikacji. Jeszcze bardziej awansował Węglin Północny, który w
2017 roku obejmował 20 miejsce, a obecnie sytuuje się na drugim.
Biegunowo do Abramowic znajduje się Śródmieście, które już w edycji z 2017 roku
zostało mianowane najbardziej kosztowną dzielnicą Lublina. Nie powinno to budzić
zdziwienia, centrum miasta pochłania najwięcej pieniędzy, jeżeli chodzi o kwestie
nieruchomości i usługi, nie tylko w przypadku Lublina. Wysoka cena za mieszkanie
w centrum wyrasta oczywiście z położenia, bogatej infrastruktury, ofert mieszkaniowych z wysokim standardem, zaś wyższe koszty usług w prestiżowym centrum to
powszechna tendencja.
W kategorii „koszty życia” Lublin sytuuje się na drugim miejscu (2,84), wyprzedza go
jedynie Białystok (2,94). Najdroższym miastem w Polsce jest Warszawa (2,43), nieco
lepiej oceniono Kraków (2,51) oraz Wrocław (2,52).

Komentarz:
– Wydaje mi się, że to nie
jest kwestia tylko Abramowic i Węglina Północnego.
Te dzielnice wprawdzie się
bardzo rozwinęły, za czym
idzie również konkurencyjność w sklepikach w okolicy,
a to wpływa często na wyższą, jakość usług lub na obniżenie cen produktów. Szczególnie na Węglinie pojawił
się w przeciągu ostatnich 3
lat ogromny park handlowy
zrzeszający specjalistyczne
sklepy typu Agata Meble, Decathlon czy Selgros.
Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.
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OKOLICA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

LUBLIN

Lasy najlepszym miejscem 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. A jeśli w pobliżu znajduje się jeszcze dobry gabinet weterynaryjny i wybieg dla psów, to można mówić o prawdziwym szczęściu.
Najlepiej ocenioną dzielnicą w Rankingu Dzielnic Otodom 2020 są Zemborzyce, które
otrzymały wysoki wynik: 4,56 punktu. Ocena ta nie powinna budzić zdziwienia, biorąc pod uwagę położenie Zemborzyc - jest to bowiem dzielnica, która zawiera sporo
terenów zielonych, zachęcających do spacerów z czworonogiem.
Na końcu sytuują się z kolei Bronowice, gdzie jedynym obszarem, który może posłużyć za miejsce do spacerów jest Park Bronowice. Został on jednak pozbawiony wyodrębnionej przestrzeni dla zwierząt, zaś jego powierzchnia skurczyła się o połowę
względem lat 70. XX wieku. W efekcie mieszkańcy tej dzielnicy ocenili jej atrakcyjność
dla zwierząt na 3,44 w pięciostopniowej skali.

Komentarz:
– Zalew Zemborzycki jest
wprost idealnym miejscem
na spacery z psami. Dużo
przestrzeni pozwala zwierzakom się porządnie wybiegać.
Nie zaskakuje także wysoki
wynik, jaki osiągnęły Abramowice i Czuby Południowe.
Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Przygotowując Ranking Dzielnic Otodom 2020 te same pytania zadaliśmy w 12 miastach. Na tle innych miast Lublin nie wypada najlepiej. Średnia to 3,94, gorzej jest
tylko w Krakowie, Wrocławiu (po 3,91) i Łodzi (3,85). Najbardziej zadowoleni z infrastruktury dla zwierząt są mieszkańcy Bydgoszczy (4,08), Gdyni i Poznania (po 4,07).
Warto jednak zwrócić uwagę na niewielkie różnice między ocenami w poszczególnych miastach.
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SŁUŻBA ZDROWIA

LUBLIN

Konstantynów bezkonkurencyjny – tu najłatwiej
dostaniesz się do lekarza

Komentarz:

Dostęp do opieki medycznej to ostatnio jeden z częściej dyskutowanych tematów
w Polsce. Sporo mówi się o kolejkach do lekarzy specjalistów czy długim czasie oczekiwania na badania. Mieszkańcy Lublina zdają się jednak nie mieć większych zastrzeżeń co do służby zdrowia w swoim mieście. Kategoria ta została co prawda oceniona
słabiej od większości pozostałych – ale w minimalnym stopniu.

– Szpital na Kraśnickich, szpital Wojskowy i pogotowie na
Weteranów – to niewątpliwie
podstawa tak wysokiej oceny Konstantynowa, Wieniawy i Czechowa Południowego. Ich mieszkańcy nie muszą
jeździć po całym mieście, aby
dostać się do lekarza – mają
doskonałą opiekę medyczną
tuż obok domu.

W zgodnej opinii mieszkańców, najłatwiej skorzystać z przychodni, szpitali, poradni
i innych przybytków medycznych na Konstantynowie. Dzięki temu, dzielnica ta zajęła
pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. To jedyna lokalizacja, którą ankietowani nagrodzili notą wyższą niż 4 punkty w 5-stopniowej skali ocen.

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

Jak wygląda dostęp do służby zdrowia w Lublinie? Czy łatwo jest umówić się do lekarza? W której części miasta jest najwięcej szpitali, przychodni, laboratoriów i prywatnych gabinetów? Gdzie z kolei opieka medyczna mogłaby być lepsza?

Drugie miejsce przypadło w udziale Wieniawie, na trzeciej pozycji uplasował się
Czechów Południowy. Respondenci ocenili te dzielnice odpowiednio na 3,94 punktu i 3,88 punktu.
Na drugim krańcu Rankingu Dzielnic Otodom 2020 uplasowało się Szerokie. Ankietowani ocenili je na zaledwie 2,87 punktu, wyraźnie słabiej od pozostałych lokalizacji.
To jasny sygnał, że w tej części miasta brakuje przychodni i gabinetów lekarskich.
Mieszkańcy mieli też sporo zastrzeżeń co do sytuacji na Felinie oraz Sławinie.
Wśród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Lublin pod
względem dostępu do opieki zdrowotnej znajduje się w połowie stawki. Średnia ocena w mieście to 3,62, podczas gdy najwyższa padła w Katowicach (3,86), a najniższa
– w Bydgoszczy (3,49).
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KULTURA

LUBLIN

Śródmieście - miejsce tętniące życiem

Komentarz:

Która z dzielnic Lublina obfituje w najwięcej kulturalnych atrakcji? Gdzie najlepiej wybrać się ze znajomymi, a gdzie wieje nudą?

– Lublin nie różni się od wielu innych miast: to centrum
jest pełne atrakcji, zarówno
dla młodszych, jak i starszych
mieszkańców. Teatry, Festiwale, kluby muzyczne czy
też restauracje – one wszystkie mieszczą się i odbywają
w centrum. Zwycięska dzielnica mogła być tylko jedna i nie
jest to żadnym zaskoczeniem.
Natomiast Tatary to dzielnica
robotnicza sprzed lat. Nie inwestowała w atrakcje i efekt
widać w rankingu. Ale trwa
właśnie modernizacja i rozbudowa tej okolicy. W ślad za
nowymi mieszkańcami może
pojawią się nowe inicjatywy
kulturalne lub miejsca spotkań.

Lublin jawi się jako jądro kulturowo-naukowe swojego regionu. W mieście działają
liczne instytucje kultury, obejmujące różne gałęzie sztuki, oprócz tego pojawiają się
cykliczne wydarzenia kulturalne.
W rankingu triumfuje Śródmieście, w jego obrębie znajduje się najpopularniejsza ulica w Lublinie, Krakowskie Przedmieście, łącząca historyczne zabytki z najbogatszą
propozycją handlowo-usługową w mieście.
Bardzo niskie oceny w rankingu uzyskała dzielnica Tatary. Nie da się ukryć, że oceny
te są surowe i stanowią sygnał dla władz miasta, iż dzielnica ta potrzebuje zmian.
Sprawdziliśmy jak odpowiedzi dotyczące atrakcji w Lublinie korespondują z ocenami
w pozostałych 11 miastach. Okazało się, że miastem, które ma najbogatszą ofertę
kulturalną i najwięcej miejsc do wspólnego spędzania czasu jest Warszawa (3,27),
a na 2. miejscu znajdują się Katowice (3,13). Lublin, ex aequo ze Szczecinem, sytuuje
się na 8. miejscu, wyprzedzając jedynie Gdynię (2,67) oraz Bydgoszcz (2,41).

Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.
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DZIELNICA DLA IMPREZOWICZÓW

LUBLIN

Śródmieście najlepszym adresem dla fanów
imprez
Są osoby, które w najbliższym otoczeniu szukają spokoju i ciszy. Są też takie, które nie
wyobrażają sobie życia bez wizyt w modnych klubach i popularnych pubach.
Okazało się, że w opinii ankietowanych, jedna lokalizacja co prawda pod kątem atrakcji kulturalnych się wyróżnia, ale w przeważającej części miasta, oferta rozrywkowa
pozostawia wiele do życzenia.
Dość wspomnieć, że żadnej z lubelskich dzielnic – nawet zwycięskiej – nie udało się
przekroczyć czterech punktów w pięciopunktowej skali ocen. Aż szesnaście lokalizacji zostało za to ocenionych na mniej niż trzy punkty, a siedem musiało zadowolić się
notą niższą niż dwa punkty.
Bezapelacyjnym zwycięzcą drugiej edycji Rankingu Dzielnic Lublina okazało się Śródmieście, ocenione przez mieszkańców na 3,69 punktu. To właśnie tu zdaniem respondentów bije imprezowe serce miasta. Na drugim miejscu, ze sporą stratą do lidera,
uplasowała się Wieniawa, z oceną 3,12 punktu. Trzecia lokata przypadła zaś w udziale
dzielnicy Za Cukrownią, która zgarnęła 2,83 punktu.
Najmniej imprezową dzielnicą Lublina okazała się Sławina. Ankietowani ocenili ją na
zaledwie 1,67 punktu na 5 możliwych do zdobycia. Niewiele lepiej wypadły Tatary.
Respondenci przyznali im 1,86 punktu. To jasny znak, że w tych częściach Lublina
najlepiej czuć się będą osoby szukające spokoju i ciszy.

Komentarz:
– Lubelska starówka jest nie
tylko piękna, ale i nie brakuje
w jej okolicy restauracji, klubów i pubów. Mieszkańcy całego miasta, gdy mają ochotę wyjść na imprezę, raczej
rzadko szukają jej tuż pod
domem, a dużo częściej wybierają się do centrum. Tam
dołączają do nich także turyści. To, że imprezy gromadzą
się w ścisłym centrum Lublina nie jest zresztą nietypowe
– w wielu miastach właśnie
tak jest.
Łukasz Łukawski,
4te piętro, laureat nagrody
Lider Nieruchomości
Otodom 2019.

W porównaniu z innymi spośród 12 miast, dla których Otodom przygotował Ranking
Dzielnic 2020, Lublin nie wygląda na imprezowego lidera. Średnia ocena w mieście to
2,34, co sytuuje Lublin w drugiej połowie stawki. Najmniej imprezowa jest Bydgoszcz,
oceniona na 2,19, najbardziej - Katowice (2,66), Warszawa (2,55) i Białystok (2,52).
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