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ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Szanowny Panie Marszałku,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana w następującej sprawie.
W dniu wczorajszym media obiegła bulwersująca i niezrozumiała dla wielu osób
informacja o odwołaniu dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu Pana
Artura Puszko. Niezwykle lakoniczne uzasadnienie takiej decyzji tj. w opinii Zarządu
Województwa Małopolskiego negatywna ocena zdolności dyrektora do dalszego
kierowania szpitalem powoduje szereg domysłów i spekulacji. W opinii wielu osób
tak enigmatyczne i nic nie mówiące uzasadnienie dowodzi, że prawdziwą przyczyną
odwołania dyrektora były nie względy merytoryczne, ale polityka i to w tym najgorszym
wydaniu.
Z przykrością musze stwierdzić, że Zarząd Województwa Małopolskiego wpisuje
się w złą tendencję koalicji rządzącej, której działania możemy poznać choćby
w odniesieniu do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Taka polityka potwierdza,
że kwestie merytoryczne schodzą na plan dalszy i wydaje się, że nie mają już żadnego
znaczenia. Dziwi mnie to, że dopiero po 9 latach Zarząd Województwa Małopolskiego
„przejrzał na oczy” i zauważył nagle brak kompetencji dyrektora do kierowania szpitalem.
Fakty ostatnich lat zdecydowanie przeczą podjętej przez Zarząd Województwa
Małopolskiego

decyzji,

bowiem

powierzenie

Panu

dyrektorowi

realizacji

tak odpowiedzialnej inwestycji, jaką była budowa Oddziału Onkologicznego dowodzi
ogromnego zaufania, uznania dla wysokich kwalifikacji oraz umiejętności zarządzania
szpitalem. Niestety pozytywne zakończenie powyższej inwestycji stało się niejako
„gwoździem do trumny” dla dalszego pełnienia funkcji przez Dyrektora Artura Puszko.

Zaistniała sytuacja może być złym przykładem dla dyrektorów innych szpitali
i kierowników jednostek podległych Województwu Małopolskiemu, którzy „w obawie”
o swoją przyszłość będą hołdowali zasadzie, że lepiej nie robić nic, aby nie „wymościć”
stanowiska dla politycznych notabli z kręgu rządzącej koalicji.
Dlatego też zwracam się do Pana, Panie Marszałku o przedstawienie
mieszkańcom Sądecczyzny prawdziwych przyczyn decyzji podjętej w dniu wczorajszym.
Tego wymaga elementarna uczciwość wobec długoletniego dyrektora, jak i opinii
publicznej. Chce podkreślić, że dotychczasowe uzasadnienie co niezrozumiałe
przedstawia Pana dyrektora w złym świetle i staje się przyczyną niepotrzebnych
spekulacji, domysłów i hipotez.

Z poważaniem,
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