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W sprawie: ponownego  wystąpienia o przyznanie działki  

na świetlicę w Kabornie. 

 

W związku z tym, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo w 

sprawie przekazania nieruchomości do remontu na świetlicę, a uzyskaniem 

wiadomości z internetu, ze strony powiatu olsztyńskiego, o wystawieniu jej na 

przetarg. Społeczny Komitet ds. powstania i organizacji świetlicy w Kabornie 

postanawia ponownie wystąpić z prośbą o rozpatrzenie i załatwienie naszego 

problemu poprzez przydział innej lokalizacji. Zarówno w rozmowach  

indywidualnych oraz zapewnieniach uzyskanych w czasie dożynek, mieliśmy 

nadzieję na pozytywny skutek. W obecnej sytuacji postanawiamy ponownie 

wystąpić do decyzyjnych organów w naszej Gminie  

Jesteśmy zdeterminowani.  Występujemy w imieniu społeczności lokalnej 

o działkę rzędu 2 - 3 ary celem postawienia na razie obiektu tymczasowego, 

typu holenderskiego. Komitet będzie działał w dalszej przyszłości o zamianę go 

w budynek stały. Chcemy tak zintegrować mieszkańców, aby w przyszłości 

zaangażowali swoje siły i środki  w rozwijanie nieruchomości. 

Na dzień dzisiejszy chcemy rozwijać, rękodzieło, kulinaria, organizować 

warsztaty a do tego potrzebujemy przysłowiowego dachu nad głową. Zarówno 

Sołectwo jak i Koło Gospodyń Wiejskich, Fundacja „Łatwiej Razem” 

udowodniły, ze potrafią i działają. Akcje przez nich organizowane tylko w tym 

roku zgromadziły łącznie ponad 350 osób a KGW wzięło udział w 6 

zewnętrznych imprezach, otrzymując  nagrody i wyróżnienia. 

 

 



Wyremontowana ostatnio droga dojazdowa do wsi pozwoli na większą 

jeszcze aktywność i wymianę z innymi ośrodkami. Słuchając telewizyjnych 

zapewnień, że mieszkańcy wsi powinni mieć podobne warunki jak w mieście, 

mówimy głośno, my chcemy tylko miejsca na stworzenie sobie warunków do 

spotkań i realizacji naszych potrzeb. Ponieważ zrozumieliśmy, że w naszej wsi  

są działki Powiatu olsztyńskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz Gminy, zwracamy się do gospodarza czyli Gminy Purda, z prośbą 

o działanie za nami u wszystkich wymienionych.  

Po sprzedanej kilkanaście lat temu za nieadekwatne pieniądze przez 

Gminę, remizie, wbrew woli mieszkańców, należy nam się miejsce, na 

zbudowanie sobie nowego siedliska.  

Szanowna Pani Wójt 

Szanowna Rado Gminy Purda 

Mamy nadzieję, że tym razem zostaniemy poważniej potraktowani. Dziękujemy 

z góry Pani wójt i Radzie gminy oraz wszystkim, którzy tym razem nam pomogą 

i w miesiącach wiosennych będziemy mogli działać. 

 

Społeczny Komitet ds. powstania i organizacji świetlicy  
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