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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Jeszcze nie umilk³y protesty wielu mieszkañców miast i wsi zirytowanych plag¹ likwidacji szkó³,

a ju¿ pojawia siê nowy powód konfliktów i kolejne zarzewie niepokojów. Chodzi o reorganizacjê Poczty
Polskiej, któr¹œ ju¿ z kolei, polegaj¹c¹ g³ównie na likwidacji placówek tej instytucji u¿ytecznoœci publi-
cznej we wsiach. W ten sposób obni¿a siê ich rangê oraz ogranicza zakres us³ug.

W kilka dni po z³o¿eniu przeze mnie œlubowania senatorskiego otrzyma³em uchwa³ê Rady Gminy
Duszniki. Gmina ta jest po³o¿ona na krañcu powiatu szamotulskiego wchodz¹cego w sk³ad mojego
okrêgu wyborczego. We wspomnianej uchwale radni protestuj¹ przeciwko przekszta³ceniu Urzêdu
Pocztowego w Dusznikach w agencjê pocztow¹, poniewa¿ znacznie obni¿y to jakoœæ us³ug i utrudni do-
stêp do nich. Duszniki to gmina wiejska o obszarze 156 km2 zamieszka³a przez osiem i pó³ tysi¹ca ludzi
zorganizowanych w siedemnaœcie so³ectw, a wiêc gmina stosunkowo du¿a i odleg³a od centrum powia-
tu, to jest od Szamotu³, o 25 km. W poprzednich latach, w ramach kolejnych reorganizacji Poczty, gmi-
na traci³a kolejno placówki w Podrzewiu, Grzebienisku i Sêdzinach, przy czym w procesie likwidacji
zastosowano chytr¹ metodê polegaj¹c¹ na stopniowym obni¿aniu rangi wspomnianych placówek. Naj-
pierw przekszta³cono urzêdy w agencje, a potem szybko je likwidowano. Po tych nieuczciwych zabie-
gach w gminie pozosta³ ju¿ tylko jeden Urz¹d Pocztowy w Dusznikach, który obs³uguje ca³¹ gminê. I to
w³aœnie ten urz¹d ma byæ rych³o przekszta³cony w agencjê pocztow¹.

Jakie bêd¹ konsekwencje takiego zabiegu reorganizacyjnego? Radni, w uzasadnieniu swej uchwa³y,
pisz¹, ¿e w ramach przekszta³cenia urzêdu pocztowego planuje siê przeniesienie listonoszy do Szamotu³
oddalonych od Dusznik o 25 km. Spowoduje to koniecznoœæ pokonania przez listonosza dystansu
100 km dziennie, aby dostarczyæ przesy³ki i rozliczyæ siê z nich. W zwi¹zku z powy¿szym faktyczny czas
dorêczeñ wyd³u¿y siê, podobnie jak wyd³u¿y siê czas pracy listonoszy. W przypadku niedorêczenia listu
poleconego lub listu za pokwitowaniem odbioru, mieszkañcy bêd¹ musieli odebraæ go w Szamotu³ach,
do których nie ma ¿adnych po³¹czeñ z wielu wsi.

W zwi¹zku z t¹ niefortunn¹ i, œmiem twierdziæ, nieprzemyœlan¹ reorganizacj¹ wymierne straty po-
niesie tak¿e Urz¹d Gminy w Dusznikach. Radni pisz¹, ¿e ich urz¹d od lat korzysta z frankownicy, za
któr¹ p³aci oko³o osiemdziesiêciu tysiêcy z³ i tym samym wykonuje czynnoœci za pocztê. W ramach przy-
gotowywanych zmian urz¹d zobowi¹zany bêdzie dostarczaæ przesy³ki do Pniew, miasteczka po³o¿onego
14 km od Dusznik, p³aciæ miesiêczne honoraria lub kupowaæ znaczki za gotówkê u ajenta pocztowego.
Na zakoñczenie swego uzasadnienia radni zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e dokonuj¹c reorganizacji swego
urzêdu w Dusznikach, Poczta Polska ³amie prawo lub przynajmniej usi³uje je sprytnie obejœæ, poniewa¿
zgodnie z ustaw¹ Poczta jest zobowi¹zana do utrzymywania przynajmniej jednej placówki w gminie.

Do wspomnianej uchwa³y Rady Gminy Duszniki, która ma charakter protestu i zobowi¹zuje mnie,
jako senatora, do interwencji, do³¹czono kserokopie list zawieraj¹cych tysi¹c dziewiêæset czterdzieœci
osiem podpisów mieszkañców gminy, którzy solidaryzuj¹ siê z t¹ uchwa³¹.

Na koniec mojego oœwiadczenia pozwolê sobie na kilka uwag ogólniejszej natury.Sprawa Urzêdu
Pocztowego w Dusznikach wydawaæ siê mo¿e – z perspektywy Warszawy – nic nieznacz¹cym incyden-
tem niewartym naszej uwagi. Mnie jednak ona niepokoi, a nawet irytuje, jest bowiem symptomem szer-
szego zjawiska, które od lat obserwujê w naszym kraju. Chodzi mi o urzêdnicz¹ bezmyœlnoœæ
i bezdusznoœæ oraz nagminne lekcewa¿enie codziennych ludzkich potrzeb zw³aszcza tych obywateli na-
szego kraju, którzy mieszkaj¹ na tak zwanej g³êbokiej prowincji.

Jako cz³owiek biznesu jestem gotów zrozumieæ, ¿e wzglêdy ekonomiczne zmuszaj¹ niekiedy do nie-
popularnych lub uci¹¿liwych dla ludzi decyzji. Ale s¹ pewne ich granice, które, w moim przekonaniu,
Poczta Polska ³amie. Granice te wynikaj¹ z faktu, ¿e Poczta jest instytucj¹ u¿ytecznoœci publicznej, a to
zobowi¹zuje. Podejrzewam, ¿e ci, którzy podjêli decyzjê o likwidacji urzêdu w Dusznikach, o tym zobo-
wi¹zaniu zapomnieli.

Henryk Stok³osa




