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▶ Burmistrz Marek Długozima. 
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Na ostatniej sesji rady powiatu 
działy się wręcz dantejskie sce-
ny. Krzyki, obrażanie, przekleń-
stwa, wyszarpywanie mikrofo-
nu, samozwańcze wybory. Jak 
skomentuje Pan te wydarzenia?

Zanim odniosę się do tego pyta-
nia, chciałbym na chwilę wrócić 
do zeszłorocznych wyników wy-
borów do Rady Powiatu. Nasze 
ugrupowanie wprowadziło do 
powiatu 5 radnych, nasz koali-
cjant Prawo i Sprawiedliwość 
również 5 radnych, a koalicja 
Platformy Obywatelskiej i Ra-
zem w Powiecie łącznie 11. Pod-
jęliśmy więc normalne rozmowy 
koalicyjne, ponieważ dążyliśmy 
do zbudowania szerokiej koali-
cji, która w sposób skuteczny 
i zrównoważony pracowałaby 
dla dobra mieszkańców i rozwo-
ju całego powiatu. Jednak liderzy 
PO i RwP nie byli zainteresowani 
takim scenariuszem i wyszli z za-
łożenia, że skoro mają minimal-
ną większość, to wystarczy im to 
do samodzielnego rządzenia, bez 
naszego udziału. Później spotka-
ła ich niespodzianka, bowiem 
podczas wyboru Przewodniczą-
cego Rady okazało się, że dzięki 
podjęciu współpracy dla dobra 
mieszkańców całego powiatu 
to jednak nam udało się zbudo-
wać większość i tym samym zo-
stał nim Mariusz Szkaradziński 
z mojego ugrupowania. Oczywi-
ście radni PO i RwP na czele z by-

łym starostą Robertem Adachem 
podważyli słuszność tego wyboru 
i oddali sprawę do nadzoru wo-
jewody, później my oddaliśmy 
sprawę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który osta-
tecznie uchylił niekorzystne dla 
nas rozstrzygnięcie nadzorcze 
wojewody i tym samym dobitnie 
pokazał, że przeprowadzony wy-
bór przewodniczącego odbył się 
zgodnie z prawem. Mając już ko-
alicję większościową, wybraliśmy 
starostę, którym został Walde-
mar Wysocki. Oczywiście rów-
nież i podczas tego wyboru nie 
mogło odbyć się bez donoszenia 
do organów ścigania przez radne-
go Adacha, który nie omieszkał 
powiadomić policji o rzekomych 
nieprawidłowościach podczas taj-
nego głosowania. Postępowanie 
prowadziła prokuratura w Mi-
liczu i z informacji, które posia-
dam, sprawa została umorzona.

A co do przebiegu sesji, o która 
pani pytała i zachowań radnych 
PO i RwP oraz części publiczno-
ści, powiem krótko – w mojej oce-
nie zachowanie to jest skandalicz-
nie i nie licuje z funkcją radnych.

Czyje zachowania szczególnie 
wzbudziły w Panu takie odczu-
cia?

Faktycznie, kilka osób w sposób 

szczególny zapisało się negatyw-
nie na kartach historii powiatu 
trzebnickiego. Po pierwsze - Pani 
Małgorzata Matusiak. Jej krzyki, 
wyrywanie mikrofonu, chodze-
nie po sali, przerywanie sesji, za-
kłócanie i uniemożliwianie pro-
wadzenia posiedzenia przewod-
niczącemu Szkaradzińskiemu 
– to jest poniżej wszelkiej kry-
tyki. Pragnę podkreślić, że Pani 
Małgorzata Matusiak ze Żmigro-
du (radna koalicji PO-RwP) pełni 
funkcję Dyrektora Dolnośląskie-
go Oddziału Szkolenia Nauczy-
cieli. Od takiej osoby wymaga 
się przynajmniej podstawowych 
zasad kultury osobistej. Pełniona 

przez nią funkcja w zestawieniu 
z tym, co widzimy na filmie z se-
sji stoi w zupełnym rozdźwięku. 
Apeluję do Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i zarządu wo-
jewództwa o wyciągnięcie kon-
sekwencji z jej zachowania. Jaki 
daje przykład nauczycielom, nie 
wspominając już o najważniejszej 
misji nauczycielskiej – edukowa-
niu i wyrabianiu właściwej po-
stawy u dzieci i młodzieży w ich 
przyszłym, dorosłym życiu?! Jaką 
daje wizytówkę środowisku na-
uczycielskiemu na całym Dolnym 
Śląsku? Moim zdaniem powin-
na złożyć rezygnację z pełnionej 
funkcji dyrektora.

Kolejna osoba – Damian Sułkow-
ski ze Żmigrodu (PO), wieloletni 
nauczyciel. Demonstracja siły 
fizycznej, brak respektowania 
jakichkolwiek zasad i porządku 
obrad, brak szacunku do próbują-
cego prowadzić obrady przewod-
niczącego. Pytam ponownie – czy 
to jest postawa godna nauczy-
ciela? Czy właśnie taki przykład 
chcemy dawać naszej młodzieży? 
To tak, jakby uczeń za nauczyciela 
poprowadził lekcje i zignorował 
jego obecność, podważając w ten 
sposób jego autorytet.   

Zachowanie radnej Małgorza-
ty Matusiak – dyrektora DODN 
oraz radnego i nauczyciela Da-
miana Sułkowskiego warto roz-
ważyć dodatkowo w kontekście 
kodeksu etycznego nauczyciela 
oraz karty nauczyciela, a w szcze-
gólności z art. 6 pkt.1, który na-
kłada na nauczyciela obowiązek 
„kształtowania postaw moral-
nych i obywatelskich zgodnie 
z ideą demokracji, pokoju i przy-
jaźni między ludźmi…” . W mojej 
ocenie uchybili godności zawodu 
nauczyciela i powinni za to zostać 
pociągnięci do odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej.

Z kolei radny Sławomir Zaren-
towicz z Prusic (PO) poszedł 
w stronę bezpośrednich, brutal-
nych ataków słownych na sta-
rostę Waldemara Wysockiego, 
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członka zarządu Daniela Buczaka 
czy przewodniczącego Mariusza 
Szkaradzińskiego. Osobiście będę 
namawiał przewodniczącego, by 
oddał wobec radnego Zarentowi-
cza sprawę do sądu za zniesławie-
nie i naruszenie dóbr osobistych. 

Na materiale wideo widzimy 
także „paradującą” po sali - bo 
ciężko znaleźć inne określenie 
- i często zabierającą głos –Ma-
rzannę Jurzystę-Ziętek z Wiszni 
Małej (PO). Z kolei radny Ro-
bert Adach z Trzebnicy (PO) po 
raz kolejny unikał odpowiedzi 
- dlaczego tak bardzo zadłużył 
powiat jako były starosta, po raz 
kolejny zasłaniał się wynikami 
finansowymi Gminy Trzebnica 
oraz krytykował moje działania. 
Dla mnie to już brzmi jak fobia. 
To już nawet przekroczyło skalę 
śmieszności, to jest wręcz godne 
pożałowania. Swoją drogą – nie 
znam drugiego lokalnego poli-
tyka z Gminy Trzebnica, który 
tak jak radny Robert Adach robi 
bardzo wiele przeciwko rozwojo-
wi gminy, z której sam pochodzi 
i w której mieszka. A wszystko 
dlatego, że nienawidzi rządzące-
go burmistrza. Uzdrowisko – źle, 
deptak – źle, szkoła muzyczna 
– źle, szkoła podstawowa - źle, 
markety w mieście – źle, itd., 
itd… Chociaż, w kwestii marke-
tów zapewne zmienił zdanie, bo 
niejednokrotnie sam widziałem, 
jak wychodził z nich z pełnymi 
koszykami zakupów. Najciekaw-
sze jednak jest to, że podczas sesji 
radny Adach był przeciwko re-
montowi drogi, tzw. „schetynów-
ce” Trzebnica-Ujeździec, którą 
w kampanii wyborczej jeszcze 
jako starosta obiecywał miesz-
kańcom i którą wówczas bardzo 
mocno się chwalił.  

Z sali słychać również część wi-
dzów, którym wydaje się, że też 
uczestniczą w obradach. Jak 
Pan to skomentuje?

Najbardziej aktywny w tej kwestii 
jest niewątpliwie burmistrz Pru-
sic Igor Bandrowicz, który m.in. 
dopinguje swojej koleżance Mał-
gorzacie Matusiak w wyrywaniu 
mikrofonu przewodniczącemu, 
a wręcz ją do tego namawia. Po-
wiem szczerze, bardzo zawiodłem 
się na jego zachowaniu. Sam zdo-
był zaufanie mieszkańców Prusic 
pokazując im w swojej pierwszej 
kampanii, że Prusice mogą roz-
wijać się tak samo jak Trzebnica 
i podawał im firmowane przeze 
mnie przykłady rozwoju naszego 
miasta. W rozmowie telefonicz-
nej przed sesją zapewniłem go, 
że schetynówka dla Prusic też 
będzie uchwalona, a podczas se-
sji pokazał swoje drugie oblicze, 
którego dotąd nie znałem. Nieste-
ty, z taką postawą długiej kariery 
politycznej mu nie wróżę. Nie 
można być poważnym partnerem 
do współpracy tylko do czasu, aż 
osiągnie się własne cele, by póź-
niej nie wywiązać się ze swojej 
części umowy.  

Ponadto, aktywny jak zwykle 
– co akurat mnie już nie dziwi – 
jest oczywiście redaktor naczelny 
gazety NOWej – Daniel Długosz, 
który – jak sam siebie nazywa – 
jest przedstawicielem niezależnej 
prasy lokalnej! (co jest widoczne 
na zdjęciu wyżej – przyp. red). 

Jaki według Pana jest odbiór 
ostatniej sesji wśród  mieszkań-
ców gmin tworzących powiat 
trzebnicki?  Docierają do Pana 
sygnały w tej sprawie? 

Docierają do mnie bardzo liczne 
głosy oburzenia i zniesmaczenia 
taką postawą radnych. Przykrym 
jest, że osoby te pobierają die-
tę radnych, a zapominają o ich 
podstawowej funkcji – działaniu 
w służbie wszystkim mieszkań-
com, a nie partykularnym intere-
som. Jeszcze raz chcę podkreślić 
mocno i stanowczo – takie zacho-
wanie nie licuje z funkcją radne-
go! Kto spośród ich wyborców, 
po obejrzeniu materiału z sesji, 
będzie mógł z dumą powiedzieć, 
że wybrany przez niego radny 
godnie reprezentuje go w radzie 
powiatu? Obawiam się, że nie-
wielu. Dlatego w tym miejscu 

chciałbym bardzo podziękować 
za godną postawę radnych z mo-
jego ugrupowania Skuteczni dla 
Rozwoju oraz koalicjantów z Pra-
wa i Sprawiedliwości, a także rad-
nego Sławomira Błażewskiego. Po 
pierwsze – nie dali się oni spro-
wokować do zwykłej pyskówki, 
po drugie – odwoływali się do 
merytorycznych argumentów, 
po trzecie – próbowali ukrócić tą 
polityczną hucpę powołując się 
na dobro mieszkańców powiatu, 
którym wszyscy radni powinni 
służyć, a po czwarte – przerwali 
ten żenujący spektakl, przerywa-
jąc obrady z uwagi na zakłócanie 
porządku obrad i brak możliwo-
ści dalszego prowadzenia tej sesji. 
Szczególnie dziękuję przewodni-
czącemu rady Mariuszowi Szka-
radzińskiemu, który zachował 
zimną krew pomimo tak wielu 
agresywnych zachowań w jego 

kierunku. Jestem pełen podziwu 
i uznania dla jego opanowania 
i determinacji oraz postawy. Po-
kazał, że doświadczenie, wiedza 
i kultura osobista są bezcennym 
darem nie tylko dla profesjonal-
nego samorządowca, ale również 
dobrego człowieka, jakim bez 
wątpienia jest. Nie pozwolę też na 
to, by w taki napastliwy i prostac-
ki sposób, jaki zademonstrowali 
radni opozycyjni, obrażano go. 
Jest moim przyjacielem, startował 
z mojej listy i zawsze będę stał po 
jego stronie. Jestem przekonany, 
że mieszkańcy powiatu także wy-
ciągną odpowiednie wnioski z tej 
sytuacji.

A co z Janem Hurkotem, któ-
ry wtórował radnym PO i RwP 
w skutecznym przerywaniu ob-
rad sesji?

Przede wszystkim chcę w tym 
miejscu poinformować, że radny 
Jan Hurkot nie jest już członkiem 
klubu radnych Marka Długozimy 
– Skuteczni dla Rozwoju. Jesz-
cze przed wyborami wiele osób 
przestrzegało mnie, by nie dawać 
mu możliwości startu z mojej li-
sty. Ja jednak jestem zdania, że 
każdemu trzeba dać szansę. Jak 
wiadomo, Jan Hurkot popadł 
w ostatnich latach w polityczny 
niebyt. Mieszkańcy nie chcieli go 
już jako burmistrza w Prusicach, 
nie chciano go także na stanowi-
sku wicewójta w Wińsku (o czym 
szeroko rozpisywała się lokalna 
gazeta NOWa-przyp.red.). Mimo 
wszystko postanowiłem dać mu 
możliwość powrotu do lokalnej 
polityki. Z perspektywy czasu wi-
dzę, że nie była to dobra decyzja. 
Traktuję to jednak w kategoriach 
kolejnego doświadczenia i mam 
nadzieję, że będzie mu się do-
brze współpracowało z jego do-
tychczasowymi „wrogami nr 1” 
– obecnym burmistrzem Igorem 
Bandrowiczem i Sławomirem Za-
rentowiczem, o których jeszcze 
niedawno tak się właśnie wyra-
żał. Dzisiaj rozumiem jego decy-
zję w kontekście otrzymania od 
Platformy Obywatelskiej praw-
dopodobnej propozycji objęcia 
funkcji starosty, podczas gdy wi-
cestarostą miałaby zostać Małgo-
rzata Matusiak, która moim zda-
niem „zachorowała” na władzę. 
Tylko to tłumaczy jego obecne 
zachowanie i bezwzględny spo-
sób działania .   

Sytuacja na sesji była skompli-
kowana i być może niezrozu-
miała dla części mieszkańców. 
Kto obecnie rządzi w starostwie 
i co będzie dalej?

Starostą nadal jest Waldemar 
Wysocki, skład zarządu również 
nie uległ zmianie, przewodni-
czącym rady nadal jest Mariusz 
Szkaradziński – wbrew temu, co 
sądzi koalicja PO i RwP. Od po-
czątku naszej koalicji z PiS-em, 
naszym celem było i nadal jest 
prowadzenie zrównoważonego 
i skutecznego rozwoju całego po-
wiatu. Nie jest tajemnicą, że za 
rządów byłego starosty Roberta 
Adacha część gmin była fawo-
ryzowana kosztem innych. Czas 
więc przywrócić w tym zakresie 
sprawiedliwość, by każdy miesz-
kaniec powiatu mógł realnie od-
czuć jego rozwój.  Póki co, byli-
śmy świadkami niezrozumiałych 
dla mieszkańców wydarzeń i  nie 
dziwię się, że budzi to w nich mo-
ralny niepokój. A co będzie dalej? 
Czas pokaże. Jednak bez względu 
na to, jak dalej potoczą się sprawy, 
już teraz nawołuję radnych z PO 
i RwP do wystudzenia niepo-
trzebnych emocji, przemyślenia 
swojego zachowania, obejrzenia 
siebie w materiale wideo z ostat-
niej sesji i wyciągnięcia z tego 
odpowiednich wniosków. Zapra-
szam do podjęcia merytoryczne-
go dialogu dla dobra mieszkań-
ców powiatu, bo zawsze wyznaję 
zasadę, że zgoda buduje, niezgo-
da rujnuje. Pragnę zapewnić, że 
wraz ze starostą Waldemarem 
Wysockim jesteśmy otwarci i go-
towi na merytoryczną rozmowę 
o współpracy dla dobra całego 
powiatu trzebnickiego.

Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

▶ Kadr z filmu, który wyjaśnia wszystko. Nie potrzebuje żadnego komentarza. 

▶ Od ostatniej sesji - radni Jan Hurkot (wszedł do powiatu z listy KWW Marka Długozimy) i Robert Adach 
mówią tym samym językiem.  Obaj są przeciwni działaniom podejmowanym przez obecne władze 
i chcą zmian na stanowisku przewodniczącego i starosty. 


