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NOWY SĄCZ 
Mieszkańcy ulicy Mała 
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Nowy Sącz 

Główna ulica na jednym z eks-
kluzywnych osiedli Nowego 
Sącza stała się obwodnicą 
miasta, często drogę w ten 
sposób skracają sobie miesz-
kańcy dwóch gmin, nieko-
niecznie „ściągając nogę z ga-
zu”. - Nie ma miesiąca, by ktoś 
tu nie stracił prawa jazdy – za-
znacza jeden z mieszkańców. 
Niestety na ul. Mała Poręba 
często dochodzi do  wypad-
ków, a dodatkowym proble-
mem jest urywający się w po-
łowie drogi chodnik. 

Niespełna 3km ulica Mała Po-
ręba jest bardzo ruchliwa, bo 
pełni rolę faktycznej południo-
wej obwodnicy miasta. Swój 
początek bierze od skrzyżowa-
nia ul. Sądeckiej (wieś Nawo-
jowa) z ul. Górki Zawadzkie, 
a kończy się skrzyżowaniem 
z ul. Majdan i Biegonicką. Jadąc 

od strony Starego Sącza łatwo 
sobie nią skrócić drogę, omija-
jąc centrum. Niestety ten 
„skrót” stał się bolączka miesz-
kańców osiedla, bo często auta 
łamią tu dozwoloną prędkość. 
Wysyłana w to miejsce dro-
gówka, nie raz już pozbawiła pi-
ratów drogowych prawa jazdy. 
Konsekwencją nadmiernej 
szybkości i natężonego ruchu 
są niestety wypadki.  

W ostatnim czasie doszło tu 
do nich wielu. Najpoważniejszy 
zaledwie dwa tygodnie temu. 
Na skrzyżowaniu Małej Poręby 
z Juranda zderzyły się trzy auta 
osobowe, a droga przez długi 
czas była całkowicie zabloko-
wana.  

- W kolizji ucierpiała miesz-
kanka naszego osiedla, która 
jest w ciąży, i konieczne było jej 
przetransportowanie do szpi-
tala – zaznacza Błażej Targosz, 
przewodniczący Zarządu os. 
Poręba Mała.  

Jeszcze groźniej wyglądał 
wypadek z 27 maja, kiedy 
na skrzyżowaniu ul. Mała Po-
ręba  z Orła Białego zderzyła się 
ciężarówka z samochodem 
osobowym. Wówczas gdyby 

ktoś przechodził tuz obok drogi 
nie przeżyłby zdarzenia. Dla-
czego? Bo właśnie na kilkuset-
metrowym odcinku wspo-
mnianej drogi nie ma chodnika.   

- Będąc na miejscu tego zda-
rzenia dziękowałem Bogu, że 
nie było tam żadnego pieszego 
a w szczególności dzieci, które 

chodzą tą drogą do szkoły i nie 
tylko. Nasza ulica, jak ktoś 
słusznie zauważył, nie jest 
tylko ulicą miejską na obrze-
żach miasta, ona stała się nie pi-
saną obwodnicą Sącza. Wzrost 
ruchu na tej ulicy zwiększył się 
kilkukrotnie w przeciągu paru 
lat– dodaje Targosz.  Chodnik 

miał być w całości gotowy już 
w 2019 r., ale zrealizowano go 
tylko w połowie, bo środki z za-
dania przesunięto na inna in-
westycje. 

Po wizji lokalnej dyrektora 
MZD w Nowym Sączu wraz 
z zarządem osiedla z ratusza 
wyszła zgoda na dokończenie 

brakującego odcinka chodnika. 
W dwa dni zebrano wymagane 
zgody od mieszkańców, ale 
miasto zwlekało z jego realiza-
cją, a w międzyczasie zmieniły 
się przepisy i wymagana odle-
głość chodnika od działek się 
zwiększyła. Zarząd osiedla za-
proponował więc, że chodnik 
można na tym odcinku prze-
nieść na druga stronę, gdzie 
tego miejsca jest więcej. Rów-
nież udało im się zebrać zgody 
mieszkańców, chociaż nie było 
to już takie łatwe.  

Teraz decyzja o bezpieczeń-
stwie mieszkańców osiedla 
leży w rękach prezydenta No-
wego Sącza Ludomira Handzla. 
Na razie na jedną z interpelacji 
w sprawie dokończenia bu-
dowy chodnika zastępca Artur 
Bochenek odpowiedział, że „w 
budżecie na 2021 rok nie ma 
środków na dokończeniu bu-
dowy chodnika oraz brak 
zgody właścicieli przylegają-
cych do ulicy, na których zloka-
lizowany będzie chodnik”. 
Na podobne pytanie, zadane 
przez „Gazetę Krakowską”, nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi 
z Ratusza. 

Ulica Mała Poręba stała się obwodnicą miasta. Mieszkańcy 
apelują o brakujący chodnik, bo wypadków tutaj jest za wiele
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Groźnie wyglądał wypadek z 27 maja, kiedy na skrzyżowaniu ul. Mała Poręba  z Orła Białego 

Janusz Bobrek 
janusz.bobrek@polskapress.pl

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego w Krakowie 0110160416

Już od dwóch i pół miesiąca 
w naszym kraju trwa Na-
rodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 
– najważniejsze badanie 
statystyczne dekady. Jego 
celem jest m.in. zebranie ak-
tualnych informacji o ludno-
ści i mieszkaniach oraz iden-
tyfikacja zmian, które zaszły 
w ciągu ostatnich 10 lat.

Spis rozpoczął się  
1 kwietnia i potrwa do końca 
września. Udział w nim jest 
obowiązkowy dla wszyst-
kich osób mieszkających 
w naszym kraju na stałe lub 
czasowo – dorosłych, dzie-
ci, a także cudzoziemców. 
W spisie można wziąć udział 
na kilka sposobów. Obecnie 
podstawową i preferowaną 
metodą jest tzw. samospis 
internetowy. Wystarczy 
wejść na stronę spis.gov.pl, 
zalogować się do interaktyw-
nej aplikacji i odpowiedzieć 
na pytania. 

Do tej pory w całej Pol-
sce udział w spisie wzięło 
ponad 11 mln osób, czyli 
ok. 30 procent. Jeśli zaś 

chodzi o mieszkańców woje-
wództwa małopolskiego, to 
spisało się ich dotąd blisko 
1 mln. Według najnowszych 
informacji w spisie ludno-
ści wziął udział co czwarty 
mieszkaniec Sądecczyzny, 
co jest złym wynikiem na tle 
kraju i Małopolski. Do liderów 
w regionie należą gminy: 
Rytro (32 proc. mieszkańców 
dokonało tam już spisu), 
Grybów (31 proc.) i Nowy 
Sącz (26 proc.). Natomiast 
najbardziej zwlekają z dopeł-
nieniem obowiązku miesz-

kańcy gmin Kamionka Wielka 
(20 proc.), Piwniczna-Zdrój 
(21 proc.), Podegrodzie (21 
proc.) i Łabowa (22 proc.). 

– Zbliża się półmetek 
spisu, a jednocześnie okres 
wakacyjny. Lepiej nie od-
kładać tego obowiązku na 
ostatnią chwilę i spisać się 
jeszcze w czerwcu – apelu-
je Agnieszka Szlubowska, 
dyrektor Urzędu Statystycz-
nego w Krakowie i zastępca 
wojewódzkiego komisarza 
spisowego. 

Każdy, kto spisze się 

przez internet, może wziąć 
udział w loterii spisowej. 
Wystarczy – po dokonaniu 
samospisu – pobrać i za-
chować specjalny 10-zna-
kowy kod oraz zgłosić go 
na stronie loteria.spis.gov.
pl w terminie do 7 lipca 
2021 r. Do wygrania są karty 
przedpłacone o wartości 500 
zł i 1000 zł, a w losowaniu 
finałowym – 16 aut (toyot 
yaris). 

Samospisu można 
dokonać również, udając 
się do jednego z punktów 
spisowych przygotowanych 
w urzędach gmin oraz w sie-
dzibie i oddziałach Urzędu 
Statystycznego w Krakowie. 
Dostępne są tam specjalnie 
przygotowane stanowiska 
komputerowe. Można rów-
nież spisać się telefonicznie 
– poprzez infolinię spisową 
(tel. 22 279-99-99, pon.-pt. 
w godz. 8-18).

Natomiast z tymi, którzy 
nie spiszą się przez internet 
ani telefonicznie, skontaktują 
się rachmistrzowie spiso-
wi. Dotychczas z uwagi na 
epidemię nie odwiedzali oni 

respondentów w domach. 
Warto jednak wiedzieć, iż 
w związku z kolejnym eta-
pem luzowania obostrzeń 
Centralne Biuro Spisowe 
przygotowuje się do realiza-
cji spisu również w tradycyj-
nej formie wywiadów bezpo-
średnich już od 21 czerwca.

– Oczywiście wywiady 
bezpośrednie będą możliwe 
wyłącznie za zgodą rachmi-
strzów, jak i respondentów. 
Jeśli ktoś nie życzy sobie 
wizyty rachmistrza w domu, 
powinien spisać się przez 
internet albo telefonicznie 
– wyjaśnia Agnieszka Szlu-
bowska. I dodaje, że rach-
mistrzowie spisowi podczas 
wywiadów będą zachowywać 
wszelkie zalecenia sanitarne. 

Biorąc udział w spisie 
powszechnym możemy 
się spodziewać m.in. pytań 
o wiek, płeć, stan cywilny, 
zawód, przynależność do 
Kościoła lub związku wyzna-
niowego, metraż naszego 
mieszkania, sposób jego 
ogrzewania itp. Co istotne, 
w przypadku pytań wrażli-
wych – np. o wyznanie czy 

status związku – mamy 
prawo odmówić odpowiedzi. 

Nigdy natomiast rach-
mistrz nie zapyta nas o sym-
patie polityczne, preferencje 
konsumenckie, wysokość 
zarobków, zasobność gospo-
darstwa domowego, numer 
konta, dane logowania do 
bankowości internetowej itp. 
Nikt też nie przyjdzie mie-
rzyć powierzchni naszego 
mieszkania czy domu. Warto 
to wiedzieć, by nie wpaść 
w pułapkę oszustów.

Pamiętajmy: w każdej 
chwili możemy sprawdzić 
tożsamość rachmistrza 
spisowego. Wystarczy za-
dzwonić pod numer tel. 
22 279-99-99 lub skorzy-
stać z aplikacji „Sprawdź 
tożsamość rachmistrza” na 
stronie rachmistrz.stat.gov.
pl. Rachmistrzowie przepro-
wadzający wywiady bezpo-
średnie będą legitymować 
się identyfikatorem zawiera-
jącym m.in. imię i nazwisko, 
zdjęcie, unikatowy numer 
oraz podpis osoby upoważ-
nionej.
Paulina Szymczewska

Nie czekaj na ostatnią chwilę! Weź udział  
w spisie powszechnym przed wakacjami


