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Konsultacje bez informacji
Burmistrz Ciszewicz opowiada się za droższym środkiem transportu

Frankfurcko-slubicka inicjatywa obywatelska ProTram omówiła na spotkaniu dnia 13.10.2011 wynik 
otwartych konsultacji dotyczących projektu w Słubicach zakończonych sprzeciwem słubickiego 
Burmistrza Cisewicza dla połączenia tramwajowego między oboma nadodrzańskimi miastami.
Z tego tytułu wystosowaliśmy następujące wyjaśnienie:

Pan Ciszewicz potrzebował widocznie podstawy do potwierdzenia swej już dawno niechętnej 
postawy wobec tego projektu. Otrzymał ją w wyniku wątpliwej procedury:
Konsultacje zostały rozpoczęte i przeprowadzone bez wystarczającego poinformowania 
mieszkańców i mieszkanek Słubic oraz dostarczenia im wystarczających informacji. Polska wersja 
studium wykonalności tramwaju został a opublikowana z prawie trzymiesięcznym opóźnieniem 
dopiero na początku konsultacji. Otwarta prezentacja wyników wspólnego dla Słubic i Frankfurtu 
nad Odrą studium miała miejsce dopiero dwa dni przed końcem konsultacji i nie cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.
Wielu Słubiczan nie wiedziało nic o konsultacjach, lub nie mogło brać w nich udziału, jako że 
muszą pracować między 9.00 a 15.30, lub nie byli uprawnieni, bo nie mają w Słubicach adresu 
stałego zameldowania. Przez to wyłączona była z konsultacji duża grupa dojeżdżających do 
Berlina oraz studentów.  
Frekwencja rzędu 2% nigdy nie może być reprezentatywna.
Przedstawiony plan kosztów był nieaktualny i musiał najpierw zostać skorygowany. Przedłożone 
pytanie nie odnosiło się ogólnie do połączenia tramwajowego, lecz do preferowanego wariantu od 
mostu do Placu Bohaterów. Dlatego wynik może też zostać zinterpretowany, jako odrzucenie tego 
wariantu. Często przywoływano też argument, że proponowana linia byłaby za krótka i musiałby 
zostać przedłużona w kierunku stadionu i bazaru.

Wielokrotnie można było też przeczytać, że autobus byłby bardziej elastyczny i mógłby jeździć już 
w listopadzie. To, że tramwaj dzięki wsparciu Unii Europejskiej nie kosztowałby nic, lub 
powodowałby jedynie nieznaczne koszty dla Słubic nie zostało nigdy powiedziane przez 
Burmistrza Słubic. Oto więc Pan Ciszewicz opowiada się za droższym środkiem transportu dla 
obydwu miast. Obecnie jest nawet wątpliwe, czy autobus może jeździć już w listopadzie z uwagi 
na kwestie prawne i finansowe. Dodatkowo autobus został zaplanowany bez udziału radnych obu 
miast.

Mamy nadzieję, że taka droga postępowania z ważnymi kwestiami współpracy obu 
nadodrzańskich miast i wykazująca jej absurdalność frekwencja nie znajdą naśladowców.
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