
Oświadczenie 

 

W związku z nagraniem rozpowszechnianym przez Pana Janusza Krupę                    

na portalu Facebook informuję, że nagranie prywatnej rozmowy bez wiedzy i zgody 

osoby nagrywanej, stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady swobody i ochrony 

komunikowania się (art. 49 Konstytucji), jak i prawa do prywatności (art. 47 

Konstytucji). 

Publiczne rozpowszechnianie tego typy nagrań nosi znamiona przestępstwa 

określonego w art. 267 § 4 kodeksu karnego. 

Zamieszczone nagranie zostało utrwalone bez mojej wiedzy i zgody, aby jak się 

okazuje – móc mnie szantażować i dyskredytować w oczach opinii publicznej. Jestem 

pewien, że działanie to było bardzo dokładnie zaplanowane i zrealizowane.  

Pan Janusz Krupa po wyborach samorządowych w roku 2014 wielokrotnie 

próbował naciskać na moją osobę przy wydawaniu rozstrzygnięć w prywatnych 

sprawach dotyczących jego osoby oraz  jego prywatnych konfliktów jak również                    

w sprawach gminnych.  Nie ugiąłem się pod wpływem tych nacisków, czego skutkiem 

jest dzisiejszy, bezprecedensowy atak na moją osobę celem zdyskredytowania.                    

W chwili obecnej Pan Janusz Krupa prowadzi ciągłą nagonkę na moją osobę, stale 

mnie obraża, na co są dowody  w przestrzeni internetowej,  posuwając się nawet  do 

śledzenia mnie i mojej rodziny. Dodam, że nie jest to pierwsze takie działanie                      

w stosunku do mojej osoby.  

Zamieszczone nagranie jest mocno zmanipulowane, a przez to przerysowane, 

stanowi zlepek fragmentów rozmów z okresu kilku miesięcy. Upublicznione 

wypowiedzi są zupełnie wyrwane z kontekstu. Słowa tam zamieszczone z pewnością 

wypowiedziane były w sposób zbyt emocjonalny i pod wpływem dużego natężenia 

stresu,  związanego  z bardzo trudnym okresem funkcjonowania Urzędu Gminy           

po objęciu przeze mnie funkcji Wójta. Słowa te nie odzwierciedlają moich 

rzeczywistych poglądów na temat wymienionych w nich osób. Od początku 

sprawowania przeze mnie funkcji Wójta Gminy udało mi się zbudować poprawne 

relacje z większością Radnych Rady Gminy obecnej kadencji.  

Wobec wszystkich, których uraziłem wyrażam swój żal i pragnę serdecznie  

przeprosić za zaistniała sytuację. Zapewniam jednocześnie, że dołożę wszelkich starań 

aby takie zdarzenie nigdy już nie miało miejsca. 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

Adam Piątkowski 


