
         Turze Rogi, 08.07.2022 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z publikacją na portalu Lukow24 listu czytelniczki odnośnie 

wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Turzych Rogach oświadczamy co następuje. Od 

roku 2016 wszystkie wynajmy Świetlicy Wiejskiej w Turzych Rogach 

realizowane są na podstawie pisemnej umowy zawieranej z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Łukowie, który jest zarządcą a reprezentuje go pełnomocnik. Umowy 

na wynajem Świetlicy zawierane są odpowiednio wcześniej, kiedy wynajmujący 

ostatecznie decyduje się na określony termin i warunki. Jeżeli wynajem świetlicy 

przypada w sobotę lub niedzielę udostępniana jest już od czwartku do 

poniedziałku lub wtorku. Jeżeli wynajmującemu zależy na określonym terminie 

to w jego interesie jest aby zawrzeć umowę jak najwcześniej i żeby inna osoba w 

tym czasie nie wynajęła.  Forma pisemna umowy zobowiązuje obydwie strony do 

określonych czynności. Tak przyjęte rozwiązanie ogranicza sytuacje, kiedy to 

zainteresowani wynajmem chcą zarezerwować Świetlicę na pewien termin, gdzie 

ostatecznie do wynajmu nie dochodzi i zostajemy z wolną salą, gdzie ktoś inny 

mógłby w tym czasie skorzystać. Wynajem nie jest świadczony na podstawie 

wiadomości SMS czy innych tego typu form. W taki sposób są jedynie udzielane 

informacje dotyczące możliwości wynajmu, wolnego terminu, kosztów czy 

wyposażenia. Odnosząc się do przedstawionych zarzutów, że Świetlica Wiejska 

w Turzych Rogach została zarezerwowana na podstawie wiadomości SMS jest 

nie prawdziwa, ponieważ nigdy takiej formy wynajmu nie stosowaliśmy i nie 

stosujemy. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż autorka listu posiada 

wysłany SMS do pełnomocnika świetlicy, bez jakiekolwiek korespondencji 

zwrotnej chociażby potwierdzającej jego otrzymanie i chociażby potwierdzenie. 

Kolejnym bardzo ważnym faktem jest to, że autorka listu już 2 lata temu 

korzystała ze Świetlicy Wiejskiej w Turzych Rogach i doskonale zna zasady. I 

dokładnie wtedy ZAWARŁA UMOWĘ Z KILKU MIESIĘCZNYM 

WYPRZEDZENIEM. Powołuje się ona na to, że kilkukrotnie była na Sali w celu 

zarezerwowania na 13 sierpnia, a w dniu 6 lipca ok. godz. 21 kiedy to chciała 

zawrzeć umowę najmu na ww. termin oglądała salę co się zmieniło od czasu kiedy 

to ona korzystała z niej, więc też mija się z prawdą. BARDZO PRZYKRE jest to, 

że autorka listu próbuje przerzucić odpowiedzialność na Świetlicę za to, że nie 

może wynająć jej w danym terminie. Należy zauważyć, że autorka listu 

wydrukowała zaproszenia, a później chciała wynająć salę. Czy organizacja 

imprezy zaczyna się od drukowania zaproszeń, a później organizacji sali i to 

jeszcze w bliskim terminie? Kolejną zastanawiającą rzeczą jest fakt, iż portal na 



którym opublikowano list był już kilkukrotnie edytowany, czy można cudzy list 

tak edytować? Jest to czysta manipulacja chyba, że jest się jego autorem. 

Kolejną niedopuszczalną rzeczą, która w pierwszej wersji listu miała miejsce to 

odniesienie się do Koła Gospodyń Wiejskich w Turzych Rogach, które z 

wynajmem Świetlicy Wiejskiej w Turzych Rogach nic wspólnego nie ma i nie 

ponosi żadnej z tego tytułu odpowiedzialności. Więc w jakim kontekście jest koło 

przywoływane? Jednocześnie zaznaczamy, że jeżeli są jakiekolwiek osoby, które 

zawarły umowę najmu świetlicy wiejskiej w Turzych Rogach i z winy 

wynajmującego nie doszło do skutku, prosimy o osobiste zgłoszenie się do 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie lub pełnomocnika celem 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zaznaczamy, że dotychczas wszystkie zawarte 

umowy na wynajem Świetlicy Wiejskiej w Turzych Rogach są zrealizowane poza 

sytuacjami związanymi z pandemią, kiedy to faktycznie zawarte umowy nie 

doszły do skutku ale wpłacone pieniądze zostały w całości zwrócone.  

  Z naszej strony uważamy że sprawa jest zamknięta.          

JEDNOCZEŚNIE JEDYNĄ I AKCEPTOWALNĄ FORMĄ WYNAJMU 

ŚWIETLICY W TURZYCH ROGACH JEST ZAWARCIE PISMNEJ UMOWY 

Z GOK W ŁUKOWIE.  

              Z poważaniem  

            Tomasz Turski - pełnomocnik   


