
Społeczny Komitet d/s. powstania i organizacji 

świetlicy w Kabornie. 

21 sierpnia odbył się kolejny Festyn dla mieszkańców sołectwa 

Kaborno. Impreza bardzo udana ale sprowokowała ponownie 

mieszkańców tych najbardziej aktywnych do dyskusji – a gdzie się 

podziejemy jak przyjdzie zima- tak tylko od lata do lata? 

Postanowiono spotkać się i porozmawiać o tym problemie już bardzo 

poważnie. Gdzie – to znowu – pytanie. 

Szefowa Fundacji „Łatwiej Razem” dr Teresa Cz. Malec, mieszkanka 

Kaborna zaproponowała spotkanie na swojej ziemi –w grillowni przy 

lampce wina. 

Atmosfera przy zapalonym ognisku była bardzo dobra do 

prowadzonej dysputy. Gospodyni zaproponowała, aby problem 

odtworzenia świetlicy w Kabornie wziąć w swoje ręce i tym razem nie 

odpuścić. Zaproponowała aby powołać społeczny komitet d/s 

powstania świetlicy. Wszyscy zebrani zaakceptowali propozycję i 

upoważnili panią Teresę do wystąpienia w imieniu Komitetu do pani 

Wójt Teresy Chrostowskiej z pismem w tej sprawie. D rozmów 

bezpośrednich upoważniono sołtysa pana Piotra Ogonowskiego. 

Pani Teresa zapewniła, że jeśli będą problemy prawne jej Fundacja 

pomoże Postanowiono ubiegać się o nieruchomość stojącą jako 

pustostan od pewnego czasu w centrum wsi. Rozpatrzono możliwości 

partycypacji w kosztach remontu lub odbudowy Postanowiono 

sprawdzać możliwości mieszkańcowi, materiały zbędne budowlane, 

możliwości zakupu materiałów po promocyjnych cenach. 

Wszystkie ręce na pokład – tak mawiają ludzie chcący działać. 



Naszym hasłem powinno być przejęcie – hasła Fundacji projektu 

który wygrała w 2010 roku— 

Nasza Wieś w Naszych Rękach. 

Wszyscy zebrani to zaakceptowali. Ustalono następne spotkanie na 

koniec września. Na bieżąco wszyscy będą kontaktowali się mailowo. 

Ponieważ wszystko to prowadziłam i przewodniczyłam dyskusji to i 

opisałam. Uczestnikami byli i członkami się stali: mgr Tadeusz Malec, 

mgr Andrzej Kuper, mgr Witolda Kuper, Agnieszka Głębocka, Daniel 

Głębocki, Marzena Konopka, Mirosław Konopka, Marek Mróz ,Anna 

Ogonowska, Piotr Ogonowski. 

Będziemy informowali Państwa o naszych zabiegach i sukcesach, bo 

mam nadzieję, że one będą naszym udziałem. 

Dr Teresa Cz. Malec 

Kaborno 23 sierpnia 2021 


