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Szanowni Państwo, 

w dniu wczorajszym w internecie zostało umieszczone nagranie nielegalnie podsłuchanej prywatnej 

rozmowy, która miała miejsce w środę 19 listopada 2014 roku. W rozmowie, która trwała około 

godzinę, uczestniczyli Adam Łącki, Leszek Michalski, Bartłomiej Wolski, Michał Piszko i Tomasz Żabski 

– dotyczyła ona głównie planów związanych z powyborczą koalicją i realizacją programu wyborczego . 

Umieszczone w internecie nagranie jest niespełna 20-minutowym wyborem fragmentów rozmowy, 

które zostały zmodyfikowane i zmontowane w taki sposób, by próbować je dopasować do tezy 

postawionej w tytułach i nagłówkach nagrania, a więc „korupcja polityczna” czy „handel 

stanowiskami w radach nadzorczych”, podczas gdy w rzeczywistości nawet te fragmenty rozmowy, 

nie wspominając już o całości, niczego takiego nie sugerują. 

Uważny słuchacz, zapoznając się z nagraniem umieszczonym w internecie, zwróci zapewne uwagę, że 

część wypowiedzi rozmówców jest niespójna i nie związana z innymi wątkami rozmowy – wynika to z 

faktu, że fragmenty te były częścią szerszych wypowiedzi, które zostały świadomie wycięte z 

nagrania. 

I tak na przykład: 

1. Fragment dotyczący Twierdzy Kłodzkiej poprzedzony był dłuższą dyskusją związaną z 

koncepcją powrotu do opracowanej i rozpoczętej w 2006 roku, a zarzuconej w 2007 roku 

przejrzystej formuły funkcjonowania Twierdzy Kłodzkiej jako Fortecznego Parku Kulturowego 

w formie odrębnej jednostki organizacyjnej (instytucji kultury, spółki lub innej formy 

działalności), która pozwalałaby na wykorzystywanie wypracowanych przez Twierdzę 

przychodów i zysków tylko i wyłącznie dla celów Twierdzy oraz Fortecznego Parku 

Kulturowego. Taka formuła dawałaby gwarancję zwiększenia nakładów na rewitalizację 

Twierdzy Kłodzkiej, a jednocześnie – poprzez Plan Ochrony Parku, przyjęty przez Radę 

Miejską i będący prawem miejscowym – gwarantowałaby właściwą ochronę konserwatorską 

zabytkowych obiektów. W toku dyskusji poruszana była również kwestia potencjalnego 

ryzyka ponownej utraty przez miasto części Twierdzy bądź Fortu Owcza Góra i konieczność 

zabezpieczenia się miasta przed taką sytuacją. Żaden z tych wątków nie został przytoczony w 

umieszczonym w internecie nagraniu. 

2. Fragment dotyczący rad nadzorczych miejskich spółek również poprzedzony był dłuższą 

dyskusją związaną z aktualną sytuacją spółek miejskich, poziomem ich zadłużenia oraz 

koniecznością zmniejszenia liczby członków rad nadzorczych do ustawowego minimum (3 

osób) oraz wynagrodzeń członków zarządów, co biorąc pod uwagę aktualną sytuację 

finansową spółek oraz ich dotychczasowe funkcjonowanie jest w pełni zasadne. Te kwestie w 

umieszczonym w internecie nagraniu nie zostały umieszczone. 

3. Kwestia dotycząca funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej jest z kolei fragmentem 

dyskusji dotyczącej poszukiwania możliwości finansowania opieki społecznej i socjalnych ze 

źródeł zewnętrznych, a nie jedynie z budżetu miasta. Opieka społeczna jest jednym z 



ustawowych zadań własnych gminy, a jednocześnie znaczącą pozycją w wydatkach miasta, 

zdecydowanie należy zatem poszukiwać zewnętrznych źródeł wsparcia działalności miasta w 

tym zakresie. Także i ten fragment dyskusji nie został przytoczony w umieszczonym w 

internecie nagraniu. 

Całość przeprowadzonej rozmowy dotyczyła w znaczącej części kwestii poszukiwania zbieżności 

programowych, możliwych do realizacji w Kłodzku po wyborach samorządowych – ich wyjęcie z 

kontekstu i przedstawienie w taki sposób, jak w umieszczonym w internecie nagraniu, w dużej mierze 

wypacza rzeczywisty przebieg przeprowadzonej rozmowy. Uważamy to za brudną walkę polityczną ze 

strony osób, którym nie zależy na pozytywnych zmianach po wyborach w Kłodzku. 

Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt – i rozmówcy są tego w pełni świadomi, co wielokrotnie 

podkreślali w czasie kampanii wyborczej, że nawet i te poruszane w rozmowie zbieżności 

programowe i sposób ich realizacji, wymagać będzie pełnej konsultacji z mieszkańcami Kłodzka oraz 

środowiskami, których dotyczą. Tego typu rozmowy i konsultacje zapewne toczyć się będą po 

zakończeniu wyborów samorządowych wielokrotnie – z udziałem różnorodnych środowisk i osób – w 

tym mieszkańców Kłodzka. Ich efektem będzie wypracowanie takiej formuły funkcjonowania 

zarówno władz miasta, jak i wszystkich jednostek organizacyjnych – w tym spółek, aby ich działania 

przynosiły dla korzyści dla miasta i jego mieszkańców. 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż umieszczone w internecie nagranie zawiera fragmenty podsłuchanej 

nielegalnie i zmanipulowanej rozmowy prywatnej, a ponadto zostało skonstruowane w taki sposób, 

aby zaszkodzić wizerunkowi rozmówców i podważyć zaufanie do nich, zdecydowaliśmy się na 

zgłoszenie do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa. Liczymy na to, że Prokuratura 

w sposób jednoznaczny wskaże, kto i w jakim celu dokonał nagrania, jego przetworzenia i 

umieszczenia w internecie. 

 

Szanowni Państwo, 

w chwili obecnej trwa kampania wyborcza przed drugą turą wyborów Bumistrza Miasta Kłodzka. Nasz 

kandydat – Michał Piszko, przez cały czas prowadzi swoją kampanię w sposób czysty i merytoryczny. I 

tak będzie postępował do samego końca kampanii, a także i po jej zakończeniu. Świadomi jednak 

jesteśmy tego, że są w naszym mieście osoby, którym zależy na tym, aby Michał Piszko nie wygrał 

wyborów i podejmować będą różne kroki, posuwając się nawet do kłamstw i manipulacji, aby 

zaszkodzić naszemu kandydatowi. My jednak w taką nieczystą kampanię angażować się nie będziemy 

i liczymy na to, że ostatecznie rozsądek Kłodzczan zwycięży. 

Z poważaniem. 

 

Tomasz Żabski 


