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T ego, że remont ulicy jest 
potrzebny, nikt nie pod-

waża. Problem dla obrońców 
przyrody było - i jest - to, czy 
koniecznie trzeba było wyci-
nać aż tyle drzew, aby prze-
budować drogę. 

Turyści odwiedzający 
pobliską Dolinę Wapienicy 
remontu ulicy Dębowiec do-
magali się od lat. To bowiem 
tą wąska, krętą i pozbawio-
ną poboczy szosą - pieszo i 
na rowerach - w pobliskie 
góry ciągnął tłumy bielsz-
czan. Tymczasem na dro-
dze panuje spory ruch samo-
chodowy. Z ulicy Dębowiec 
korzystają nie tylko zmoto-
ryzowani turyści, służy ona 
także jako skrót umożliwia-
jący ominięcie zakorko-
wanej zazwyczaj do granic 
możliwości ulicy Cieszyń-
skiej. Chodnik dla pieszych 
oraz ścieżka rowerowa - nie 
mówiąc już o modernizacji 

samej jezdni - były więc tam 
koniecznością. 

Wołania te zostały wy-
słuchane i remont ulicy Dę-
bowiec znalazł się w pla-
nach ratusza. Jest to część 
większego przedsięwzięcia, 
którego głównym celem jest 
modernizacja ulicy Łowiec-
kiej (ulica Dębowiec stano-
wi jej naturalne przedłuże-

nie w kierunku Doliny Wa-
pienicy). Poza tym, gdy wy-
remontowano ulicę Zapo-
ra oraz Tartaczną, przebu-
dowa ulicy Dębowiec wpi-
suje się większy plan mo-
dernizacji ciągu komunika-
cyjnego biegnącego u pod-
nóża gór (następna w ko-
lejce jest ulica Skarpowa). 
Jednak przygotowany przez 

MZD projekt modernizacji 
wywołał sprzeciw obroń-
ców drzew, którzy twierdzi-
li, że wszystko można zrobić 
bez konieczności tak wiel-
kiej wycinki. Sugerowali, 
że po to, aby ułożyć chod-
nik, przydrożnych drzew 
nie trzeba usuwać. Moż-
na go oraz ścieżkę rowero-
wą poprowadzić - twierdzi-

Remont ulicy Dębowiec

ZACZĘLI OD WYCINKI
Miejski Zarząd Dróg rozpoczął przygotowania do długo oczekiwanej przez bielszczan modernizacji ulicy Dębowiec w Bielsku-Białej. Rozpoczęcie prac po-
przedziła  spektakularna wycinka drzew. Pod topór poszły okazałe dęby i jesiony. Długi szpaler leżących pokotem pni wywołał spore zdziwienie, a nawet 
oburzenie wśród tych, którzy odwiedzają ten urokliwy zakątek i na sercu im ekologia.
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Ulica Dębowiec przed wycinką (z lewej) i po niej.

GDZIE JEST 
PREZENT?

Jak pisaliśmy już  w 
„Kronice”, stacja ładowa-
nia pojazdów elektrycznych 
miała stanąć w stolicy Pod-
beskidzia do końca sierp-
nia. Przypomnijmy, że urzą-
dzenie to prezent otrzymany 
przez władze miasta w czasie 
ubiegłorocznej edycji targów 
Energetab od białostockiej 
fi rmy Electrum. Stacja zosta-
ła nawet opatrzona symbola-
mi Bielska, takimi jak zamek 
Sułkowskich, hotel President 
i hala pod Dębowcem. Chcia-
łoby się powiedzieć - ładny 
gest, sympatyczny prezent. 
Ale prezent - można dojść 
do takiego przekonania, sko-
ro nie jest wykorzystywa-
ny - został odłożony na pół-
kę. Dlaczego? 

Przygotowując poprzed-
ni artykuł pytaliśmy o to Zbi-
gniewa Michniowskiego, peł-
nomocnika prezydenta Biel-
ska-Białej ds. zrównoważo-
nego rozwoju. Nasz rozmów-
ca tłumaczył, że stacja - tu cy-

tat - „wymagała dopracowa-
nia technicznego przez pro-
ducenta oraz uzyskania cer-
tyfikatu na użytkowanie”. 
Twierdził jednak - choć trze-
ba dodać, że z dużą ostrożno-
ścią - iż do końca sierpnia po-
winna stanąć w przygotowa-
nym dla niej miejscu, czyli na 
parkingu przy ulicy Dmow-
skiego, nieopodal ratusza. 

Minął wrzesień, paździer-
nik, listopad, zakończyła się 
kolejna edycja targów Ener-
getab, a ładowarki jak nie 
było, tak nie ma. Co się dzie-
je? Zapytaliśmy o to w Miej-
skim Zarządzie Dróg, któ-
ry jest odpowiedzialny za 
wdrożenie nowej inwestycji. 
Szymon Oleksiuk, zastęp-
ca dyrektora ds. transportu 
w MZD, zwraca uwagę, że 
„terminal ładowania samo-
chodów elektrycznych”, jak 
fachowo nazywa urządze-
nie, na targach Energetab zo-
stał zaprezentowany po raz 
pierwszy i stanowi model 
prototypowy. Właśnie dlate-
go miasto podchodzi do pre-
zentu z dużą ostrożnością i 

cały czas koresponduje z pro-
ducentem. - Miasto skierowa-
ło pismo do fi rmy Electrum, 
aby sprecyzowała czy przed-
miotowe urządzenie spełnia 
wszystkie normy, standardy 
oraz posiada certyfi katy do-
puszczające do publicznego 
użytkowania - tłumaczy. 

KTO DA PRĄD? 
Ta daleko posunię ta 

ostrożność jest zdaniem na-
szego rozmówcy nie tylko 
uzasadniona, ale wręcz ko-
nieczna. - Miasto musi mieć 
pewność, że urządzenie jest 
przetestowane i w pełni bez-
pieczne dla użytkowników 
końcowych, czyli właścicie-
li samochodów ładowanych 
elektrycznie. To na podmio-
cie udostępniającym będzie 
spoczywać odpowiedzialność 
za korzystanie z publicznego 
punktu ładowania - tłumaczy. 
I podaje konkretny przykład: - 
Wyobraźmy sobie sytuację, że 
„zatankować” na stację przy-
jeżdża Tesla Model X, war-
ta ponad pół miliona złotych. 
Załóżmy, że podczas ładowa-

nia nastąpi zwarcie w ukła-
dzie zasilającym, w konse-
kwencji czego ulegnie uszko-
dzeniu moduł w instalacji sa-
mochodu. Dlatego też muszą 
być spełnione wszystkie stan-
dardy bezpieczeństwa i jako-
ści przed dopuszczeniem ła-
dowarki do użytku publiczne-
go - mówi Szymon Oleksiuk. 

Jest jeszcze jedna kło-
potliwa kwestia. - Jednost-
ka samorządu terytorialne-
go nie jest podmiotem upraw-
nionym do sprzedaży energii 
elektrycznej (usługa konce-
sjonowana). Na ogół za pu-
bliczne wdrożenie terminali 
do ładowania samochodów 
elektrycznych odpowiadają 
same fi rmy energetyczne w 
partnerstwie z miastem, udo-
stępniającym grunt pod posa-
dowienie tego rodzaju urzą-
dzeń. Nie rodzi to problemów 
organizacyjno-prawnych po 
stronie miasta - wyjaśnia. Ta-
kie rozwiązania najczęściej 
funkcjonują w naszym kra-
ju i to byłoby najkorzystniej-
sze również w Bielsku-Białej. 

I jeszcze jedna ciekawa 
sprawa. Nawiązując do pre-
zentu odłożonego na półkę 
zapytaliśmy, gdzie ów pre-
zent jest przechowywany. I 
dostaliśmy odpowiedź za-
skakującą. - Miasto otrzyma-
ło „prezent”, który faktycznie 
nie został jeszcze przekaza-
ny. Po zakończeniu ubiegło-

rocznych targów Energetab 
urządzenie wróciło do siedzi-
by fi rmy do Białegostoku na 
technologiczne dopracowa-
nie - mówi Szymon Oleksiuk. 

KIEDY W BIELSKU?
Jak więc widać, temat 

jest skomplikowany. - Nato-
miast Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej wykonał 
już przyłącze niezbędne do 
instalacji terminalu ładowa-
nia samochodów elektrycz-
nych - opowiada nasz roz-
mówca. Tymczasem w Urzę-
dzie Miejskim dowiedzieli-
śmy się, że w toku prowadzo-
nej korespondencji, z uwa-
gi na liczne nierozstrzygnię-
te kwestie, fi rma Electrum 
wycofała się z przekazania 
miastu prototypowej łado-
warki. Niezależnie od tego 
miasto prowadzi rozmowy z 
potencjalnymi partnerami w 
zakresie uruchomienia sys-
temu ładowania samocho-
dów elektrycznych. Konkret-
ne rozwiązania organizacyj-
ne, prawne i technologiczne 
są - jak usłyszeliśmy - uwa-
runkowane rządowymi pra-
cami nad ustawą o elektro-
mobilności, która ma regu-
lować funkcjonowanie tego 
segmentu rynku.   

TYLKO DWA WNIOSKI
Szymon Oleksiuk odrzu-

ca jednak zarzuty, że Bielsko 

nie jest miastem nastawionym 
na tzw. elektromobilność. 
- Monitorujemy rozwój rynku 
samochodów elektrycznych, 
również w zakresie kształto-
wania się potrzeb na użytko-
wanie terminali do ładowania 
tego rodzaju pojazdów. Biel-
sko-Biała jest miastem, które 
realizuje inicjatywy wpisujące 
się w rozwój eletromobilno-
ści - przekonuje. I przypomi-
na, że w mieście już w 2015 
roku została wprowadzona 
uchwałą Rady Miejskiej ze-
rowa stawka opłat dla użyt-
kowników pojazdów elek-
trycznych za postój na obsza-
rze Strefy Płatnego Parkowa-
nia w Bielsku-Białej. Dzieje 
się tak na podstawie wydanej 
karty pojazdu elektrycznego. 
Tyle tylko, że w ciągu ostat-
nich dwóch  lat - zwraca uwa-
gę Szymon Oleksiuk - wpły-
nęły jedynie dwa  wnioski o 
wydanie tego typu karty. Nie 
ma więc wątpliwości, że ła-
dowarka nie jest w tym mo-
mencie urządzeniem pierw-
szej potrzeby dla mieszkań-
ców Bielska-Białej. A swo-
istym testem zaspokojenia 
potrzeb w tym zakresie może 
być uruchomiona niedawno, 
bo w październiku, stacja ła-
dowania „elektryków” fi rmy 
Greenway, która mieści się na 
parkingu centrum handlowe-
go Gemini Park.

WOJCIECH MAŁYSZ

Kierowcy „elektryków” czekają

Stacja jak yeti
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Ładowarka do ekologicznych samochodów elektrycznych, która miała sta-
nąć w Bielsku-Białej, jest jak yeti: wszyscy o niej słyszeli, ale nikt nie widział.

li -  nie wzdłuż szosy, lecz w 
głębi lasu. Szybko okazało 
się, że pomysł taki z wielu 
względów jest mało realny. 
Poza tym drzewa, o których 
mowa, rosły na terenie lasu 
gospodarczego, gdzie pro-
wadzona jest normalna go-
spodarka leśna - w tym pla-
nowa wycinka. Co więcej, 
te przydrożne - jak tłuma-

czyli nam już wiosną leśni-
cy - i tak prędzej czy później 
trzeba by wyciąć, bez wzglę-
du na to czy chodnik tam po-
wstanie, czy nie. Mowa bo-
wiem o drzewach chorych, 
uszkodzonych, będących 
w złej kondycji. Zwłasz-
cza że ich systemy korze-
niowe przynajmniej w po-
łowie były usytuowane pod 
asfaltem, co sprawiało, że 
zamiast rosnąć wegetowały. 
Zajęli się więc nimi drwale. 

Po modernizacji ulica 
Dębowiec wzbogaci się nie 
tylko o ścieżkę rowerową 
i chodnik, lecz przebudo-
wana zostania dość poważ-
nie sama jezdnia. Miejsca-
mi jest bowiem bardzo wą-
ska i kręta. Ma być nieco po-
szerzona, a najbardziej ostre 
łuki wyprostowane. Prze-
budowane zostaną również 
biegnące pod nią instala-
cje. (map)


