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Sprawa: przekazania obiektu na świetlicę w Kabornie. 

 

Uprzejmie informujemy Panią Wójt i Radę, że w dniu 23 sierpnia 21 roku 

powołaliśmy Społeczny Komitet ds. powstania i organizacji świetlicy w 

Kabornie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie warunków i 

możliwości powstania świetlicy na bazie budynku nr 22 w centrum Kaborna 

/dawny właściciel p. Kamiński/. 

Jesteśmy zdeterminowani do jego remontu lub odtworzenia w postaci 

nowej  w obrębie działki, którą zajmuje stary dom. Prosimy o przekazanie 

nieruchomości  

Uzasadnienie:  

Wieś Kaborno posiadała Remizę w której prowadzona była ożywiona 

działalność kulturalna. Paręnaście lat zostaliśmy w bardzo koniunkturalny 

sposób jej pozbawieni. Sprzedano ją za nieadekwatne do wartości pieniądze 

prywatnej osobie, bez zgody mieszkańców i nie dając w zamian nic 

mieszkańcom mimo, że były wyższe oferty. A była ona budowana w czynie 

społecznym, przez mieszkańców Kaborna. Wchodziła w grę  nawet reperacja 

drogi o którą walczymy po dzień dzisiejszy. Uczestnicy tych transakcji są po 

dzień dzisiejszy pracownikami gminy i powiatu. To przeszłość ale mieszkańcy 

czekają na zadośćuczynienie. Kaborno się rozwija, budują domy młodzi ludzie. 

Rozwija się działalność kulturalna, turystyczna, handlowa. Społeczność lokalna 

się mobilizuje. Powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Od ponad 10 lat prowadzi 

swoją działalność oddział Fundacji „Łatwiej Razem”.  



Organizowane są spotkania, imprezy. Wieś prezentuje się na zewnątrz z 

dużymi sukcesami. Rada sołecka i KGW starają się o to, aby mieszkańcy 

Kaborna czuli się w tej wsi dobrze i uważali ją za własny dom. Na spotkaniu w 

dniu 23 sierpnia postanowiliśmy utworzyć Społeczny Komitet ds. powstania 

świetlicy. Stwierdzamy ze jest ona dla naszego sołectwa niezbędna do dalszego 

rozwoju. Jesteśmy zdeterminowani. Rozpatrujemy już możliwości zdobycia 

materiałów do remontu lub ewentualnej odbudowy nieruchomości leżącej w 

środku wsi, naprzeciw placu sportowego i imprezowego, z których latem 

korzystamy dotychczas. Jesteśmy w związku z tym zainteresowani tą 

nieruchomością .. Prosimy bardzo o przychylne rozpatrzenie naszej prośby. 

Prosimy Wszystkich o wsparcie naszej inicjatywy. 

Znamy pozytywny stosunek Pani Wójt do naszych dotychczasowych inicjatyw i 

mamy przekonanie ze i tym razem znajdziemy w Pani wsparcie i pomoc. 

Jednocześnie jesteśmy otwarci na inną lokalizację, jeśli ta nie byłaby naprawdę 

możliwa. 

Będziemy prosić o pomoc w realizacji tej inicjatywy wszystkie siły społeczne i 

polityczne, mogące nas wesprzeć aż do jej pozytywnego załatwienia. 

Z poważaniem  

Za Społeczny Komitet ds. powstania świetlicy w Kabornie  

 

dr Teresa Cz. Malec - przewodnicząca 

Piotr Ogonowski –sołtys wsi Kaborno 


