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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Poczty Polskiej SA Jerzego JóŸkowiaka

Otrzymujê coraz wiêcej niepokoj¹cych sygna³ów o sytuacji Poczty Polskiej, która w ci¹gu ostatnich
kilku miesiêcy likwiduje swoje placówki w ró¿nych gminach Polski, w tym tak¿e w moim okrêgu wybor-
czym. Kilkanaœcie tygodni temu zwróci³em siê w tej sprawie do ministra infrastruktury. W formule
oœwiadczenia przedstawi³em sprawê poczty w Dusznikach w powiecie szamotulskim. Otrzyma³em od-
powiedŸ bardzo enigmatyczn¹, która nie usatysfakcjonowa³a moich wyborców. Dlatego tym razem
– zgodnie zreszt¹ z sugesti¹ urzêdników ministerstwa – zwracam siê bezpoœrednio do zainteresowane-
go, czyli do Pana Jerzego JóŸkowiaka, prezesa Poczty Polskiej.

Chcê zwróciæ uwagê Pana Prezesa na sytuacjê placówki pocztowej w gminie Tarnówka w powiecie
z³otowskim.

Tarnówka to niewielka gmina, odleg³a od centrum powiatu, posiadaj¹ca niewiele placówek u¿yteczno-
œci publicznej, traktowana czêsto i przez wielu po macoszemu. Dlatego jej mieszkañcy boleœniej ni¿ inni
odczuwaj¹ próby zabierania im placówek, do istnienia których przywykli, a które u³atwiaj¹ im ¿ycie.

St¹d list pana Mariana Muszyñskiego, przewodnicz¹cego Rady Gminy, który w imieniu mieszkañ-
ców zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o pomoc i interwencjê. List ten zawiera argumentacjê przemawiaj¹c¹
za utrzymaniem placówki pocztowej w Tarnówce, dlatego zacytujê obszerny jego fragment.

„My, spo³ecznoœæ ma³ej gminy Tarnówka, zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w pozostawieniu
oddzia³u Poczty Polskiej w naszej miejscowoœci. Nasza ma³a gmina posiada jeden oddzia³ Poczty Polskiej
i w ostatnim czasie postanowiono go zamkn¹æ. Decyzja o zamkniêciu zosta³a chwilowo wstrzymana, ale
lada dzieñ mo¿e zostaæ odwieszona i pozostaniemy bez urzêdu pocztowego. Z us³ug Urzêdu Pocztowego
w Tarnówce korzysta wiele firm, instytucji oraz podlega pod niego bezpoœrednio oko³o trzech tysiêcy
mieszkañców. Najbli¿szy urz¹d pocztowy znajduje siê w Z³otowie i jeœlibyœmy musieli korzystaæ z us³ug
tamtejszego urzêdu, by³oby to bardzo problemowe, poniewa¿ po³¹czenie autobusowe ze Z³otowem jest
bardzo z³e. W ostatnim czasie budynek w Tarnówce przeszed³ remont i szkoda by³oby to zmarnowaæ.
Obecnie jesteœmy w trakcie zbierania podpisów od wszystkich mieszkañców gminy w celu zredagowa-
nia kolejnego pisma od Rady Gminy Tarnówka oraz wójta gminy Tarnówka Ireneusza Barana do preze-
sa Poczty Polskiej, pana Jerzego JóŸkowiaka”.

Zanim otrzyma Pan tê petycjê i podejmie decyzjê co do dalszych losów placówki w Tarnówce, proszê
wzi¹æ pod uwagê argumenty przemawiaj¹ce za jej utrzymaniem. Mam œwiadomoœæ, ¿e g³ówn¹ przyczy-
n¹ likwidacji placówek pocztowych w ma³ych gminach jest ich sytuacja finansowa. Jako biznesmen
znam takie argumenty i rozumiem ich wagê, ale moje doœwiadczenie podpowiada mi, ¿e likwidacja jest
najprostsz¹ metod¹ pozbycia siê k³opotu, choæ istniej¹ mo¿liwoœci poprawy rentownoœci – myœlê tu
o poszerzeniu asortymentu us³ug oraz racjonalizacji kosztów.

Namawiam Pana Prezesa do podjêcia takich prób, prosz¹c równoczeœnie w imieniu moich wyborców
z Tarnówki o utrzymanie urzêdu pocztowego w tej miejscowoœci.
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