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W związku z opublikowaniem przez Pana Marka Zglińskiego na stronach portalu 

internetowego Sierpc Online www.sierpc.com.pl/zglinski-pyta nieprawdziwych oraz 

naruszających moje dobra osobiste informacji i wypowiedzi , cytuję : 

− w tekście pt. „Dlaczego miasto jest nieudolnie odśnieżane?” z dnia 13.03.2006r. cyt.: 

„Szkoda gadać, pan Kluska nie powinien byczyć się w fotelu dyrektorskim ZGM za 

4000zł na miesiąc, lecz wziąć się do roboty i należycie zorganizować prace. Nie potrzeba 

do tego wielkiej inteligencji.” 

− w tekście pt. „Czy Rada Miasta w Sierpcu ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

podległych jednostek samorządowych?” z dnia 23.03.2006r. cyt.: „Ma pan dyrektor 

Kluska 10.000 zł na świetny komputerek notebook do zabawy na biurku, ale nie ma 12 zł 

na puszkę farby do pomalowania kawałka klatki schodowej” oraz cyt.: „Ogólnie rzecz 

biorąc, ogólnie - trzeba sobie jasno powiedzieć - jak jakaś instytucja ma na kierownika 

spolegliwego matoła, to nie można to nazywać polityką kadrową, lecz natychmiast zrobić 

z tym porządek, aby wszystkie funkcje tej instytucji były normalnie wykonywane.”.  

 wzywam  Państwa   do zamieszczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma 

na stronie głównej tegoż portalu internetowego oświadczenia o następującej treści: 

„Administrator portalu Sierpc Online przeprasza Pana Rafała Kluska za 

opublikowanie przez Pana Marka Zglińskiego na stronach tego portalu 

www.sierpc.com.pl/zglinski-pyta naruszających dobra osobiste Pana Rafała Kluska 

wypowiedzi oraz nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji. „ 

W przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania skieruję sprawę o 

ochronę moich dóbr osobistych na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązało z 

obciążeniem kosztami sądowymi. Zastrzegam, że w takim przypadku obok roszczenia 

zawartego w niniejszym piśmie , zgłoszę także roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy 

pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Ze  względu  na  to , iż  w  powyższym  tekście  oprócz  uchybiającemu  mojej 

godności  ubliżaniu , świadczącemu  o  poziomie  intelektualnym  autora , Pan  Zgliński  

pozwolił    sobie  na  krytykę  jednostki  ,  którą  mam  przyjemność  kierować  ,  uważam  za  

konieczne  sprostowanie  podanych  przez  niego  informacji . 



W  tekście  pt. „ Dlaczego miasto jest nieudolnie odśnieżane?”  z dnia  13.03.2006   

zarzuca Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej  nieudolność  w  zakresie  odśnieżania  

miasta ,  i  obciąża  odpowiedzialnością  za  nie wywożenie  zalegającego  śniegu . Informuję, 

że  za  odśnieżanie  ulic  w  mieście  odpowiedzialne  są  inne  podmioty , które  wygrały  

przetargi  na  zimowe  utrzymanie  dróg  organizowane  przez  poszczególnych właścicieli 

dróg .  

W  tekście  pt „Czy Rada Miasta w Sierpcu ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

podległych jednostek samorządowych?” z dnia 23.03.2006r , Pan  Zgliński  pisze   , że  ZGM  

jako  zarządca  budynków  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  miasta  Sierpca 

, nie  wywiązuje  się  należycie  ze  swych  obowiązków cyt.: „Na klatkach  schodowych  

brud  , pomazane  ściany „. 

Klatki  schodowe  są codziennie  sprzątane  przez  sprzątaczki  zatrudnione  w  

naszym  zakładzie . Jako  dyrektor  uważam  ,  że  należycie  wywiązują  się  ze  swych  

obowiązków . 

Pan  Zgliński  sugeruje również  ,  że  w  budynkach  komunalnych  nie  są  

przeprowadzane  remonty  min. klatek  schodowych , elewacji  , ponieważ  zarządca  w  

sposób  nieodpowiedni  (według  niego  )  wydatkuje  pieniądze .  

Wszelkie  prace  tego rodzaju finansowane  są  ze  środków  gromadzonych  na  

kontach  funduszy  remontowych  , oddzielnych dla każdego  budynku , prowadzonych w  

imieniu  wspólnot  mieszkaniowych  przez  ZGM . Wspólnota  mieszkaniowa  decyduje  o  

tym  ,  jakie  remonty  będą  przeprowadzane  w  budynku  i  podejmuje  w  związku  z  tym  

stosowne  uchwały  , które  ZGM  realizuje . Jasno  z  tego  wynika  , że  dyrektor  ZGM  

jednoosobowo  nie  decyduje  o  rodzaju  przeprowadzanych  remontów . 

W  podanych  jako  przykład  ,  budynkach  znajdujących  się  przy  ul. Wyzwolenia  , 

w  zdecydowanej  większości  członkowie  wspólnot  mieszkaniowych  zadecydowały  o  

konieczności  wykonania  termomodernizacji  . W  związku  z  czym  do  czasu  jej  

rozpoczęcia  zaniechano  jakichkolwiek  remontów  ,  które  uszczupliłyby  wysokość  

środków  na  funduszach  remontowych . Dodam  tylko , że  w  ciągu  ostatnich  3  lat  

wykonano  w  tychże  budynkach  szereg  prac  modernizacyjnych   i  remontowych  ,  takich  

jak  montaż  instalacji  ciepłej  wody we wszystkich mieszkaniach , modernizacje  węzłów  

ciepłowniczych , montaż  zaworów  termostatycznych , wymiana  okien  i  drzwi  na  klatkach  

schodowych . Jeśli  zakres  wykonywanych  dotychczas  prac  i  planowanych  w  niedalekiej  

przyszłości  przymierzymy  do  środków  jakimi  dysponujemy  ,  które  pochodzą  z  

wpływów  opłat  czynszowych  niezbyt  zamożnej  części  społeczeństwa , to nie  mamy  się  

czego  wstydzić . Chciałbym  zauważyć  ,  że  w  roku  2005  Najwyższa  Izba  Kontroli  

przeprowadziła  kompleksową kontrolę j  zarządzania  i  utrzymania  komunalnych  zasobów  

mieszkaniowych  i  nie  wniosła  żadnych  uwag  i  zastrzeżeń  . Chyba  , że  ocenę  NIK  Pan  



Zgliński  uważa  za  niewiarygodną . Ponadto  w  2005  roku  ZGM  kontrolowała  Komisja  

Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Sierpcu  ,  która  również  nie  wniosła  krytycznych  uwag . 

Nie  znaczy  to  jednak  ,  że  sam  jako  dyrektor  zakładu  jestem  z  wszystkiego  

zadowolony  .  Chciałbym  wyjść  na  przeciw  oczekiwaniom  wszystkich  mieszkańców  i  

maksymalnie  poprawić  warunki  życia  w  administrowanych  przez  ZGM  zasobach  . 

Na  przeszkodzie  stoi  jak  zwykle  brak  wystarczających  środków  finansowych  ,  

jednak  mam  nadzieję  ,  że  dzięki  mojej determinacji  przy  przychylności  Burmistrza  ,  

Rady  Miejskiej  oraz  we  współpracy  z  mieszkańcami  uda  się  rozwiązać  wiele  ciążących  

problemów .    

Jako zarządca tych budynków ubolewam wspólnie z mieszkańcami nad skutkami 

wandalizmu, który w znacznym stopniu szerzy na terenie  naszych  osiedli . 

Jedyny  fakt  podany  przez  Pana  Zglińskiego  , z  którym  nie  zamierzam  

polemizować  dotyczy  błędów  w  nekrologach  drukowanych  przez  Zakład  Pogrzebowy  

ZGM . 

Jest  mi  niezmiernie  przykro  ,  że  doszło  do  takiej  sytuacji  i  chciałbym  w  tym  

miejscu  przeprosić  wszystkie  urażone  tym  faktem  osoby  . Błędy  , które  wkradły  się  do  

zamieszczonych  nekrologów  były  niezamierzone . Wyniknęły  na  skutek  nie  

skorygowania  przez  pracownika  wydruku  komputerowego. Trudno  mi  jednak  

zaakceptować  formę  i  styl  jakim  Pan  Zgliński  się  posługuje . 

Swoista  wendetta  jaką  od  jakiegoś  czasu Pan  Zgliński  prowadzi   w  stosunku  do  

mojej  osoby  oraz  do  kierowanego  przeze  mnie  zakładu  jest  bardzo  zastanawiająca .  

Sądzę  jednak  że  nieprzypadkowa . W  moim  przekonaniu  odroczona   w  czasie . Myślę  ,  

że  jej  praprzyczyną  są  wydarzenia  sprzed  3  lat  .  Wiąże  się  to  m.in.  z  jednym  z  

numerów  wydawanego  ongiś  Sierpc  Magazine  ,  w  którym  została  zamieszczona  

rzekoma  reklama  ZGM  ,  za  którą  odmówiłem  zapłaty  ze  względu  na  jej  

dwuznaczność.  Sprawa  trafiła  na  wokandę  sądową  i  do  czasu  jej  zakończenia  nie  będę  

się  na  ten  temat  wypowiadał .     

            Pojawienie  się  szkalujących  artykułów  równolegle  z  rozpoczęciem   postępowania  

sądowego  oraz  po  mojej  odmowie  reklamowania  przez  Pana  Zglińskiego  

konkurencyjnego  zakładu  pogrzebowego  na  listach  lokatorów wydaje  się  nie  być  

zwykłym  zbiegiem  okoliczności .  Świadczy  to raczej  o  wyjątkowej  nierzetelności  i  

nieprzyzwoitości  . 

            Moje  stanowisko  w  tej  sprawie  przedstawiam  Państwu   jako  

właścicielowi  portalu nie  zamierzam  bowiem  polemizować  z  Panem  Zglińskim  na  

zaproponowanym  przez  niego  poziomie . 

Łączę  wyrazy  szacunku 

Rafał  Kluska            


