BAL W KOTLINACH
„Urodziłem się w miejscowości gdzie żyją dobrzy ludzie ….tu jest moje miejsce na ziemi, tu
życie swe zmienisz, …… do pracy nie czujesz pędu bo nie ma zasięgu☺…..”itd. z piosenką z
kabaretu SMILE bawili się uczestnicy balu charytatywnego w Kotlinach.
Po raz czwarty mieszkańcy Kotlin zorganizowali Bal karnawałowy na rzecz Puławskiego
Hospicjum. Organizacją balu zajęli się głównie mieszkańcy
zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Edukacja, Rozwój, Aktywność „ERA” Kotlin, strażacy z OSP i członkinie Zespołu Śpiewaczego
Kotlinianki. Sami pomalowali świetlicę, przygotowali drewno do kominka, zajęli się
dekoracją sal świetlicy oraz wspaniałym menu, które stworzyły Panie. Uczestnicy balu w tym
roku przekazali na konto Hospicjum kwotę 2044,75gr (ze wszystkich czterech bali ponad
8500zł) „ …może nie jest to duża suma , ale dla nas jest to wielka radość że możemy zrobić
coś dla innych. Nie jesteśmy ludźmi zamożnymi, ale chętnie poświęcamy swój czas , swoje
umiejętności i swoje pomysły do czynienia dobra - mówią członkowie Stowarzyszenia - nie
uciekamy od swojego miejsca na ziemi cieszymy się nim i sobą nawzajem,
wszyscy
przynależymy do siebie do Kotlin. A to, jak żyjemy, jak potrafimy pokazać i wykorzystać
potencjał w nas drzemiący zależy od nas samych, czynić dobro można wszędzie i w każdym
czasie.
Mieszkańcy Kotlin, dzielenie się z potrzebującymi i wspieranie nawzajem , mają w swojej
naturze i po raz kolejny udowadniają, że wspólnie można się bawić i czynić dobro dla
drugiego człowieka. Wspólnie tzn.
kotlinianie - pracujący, bezrobotni, zdrowi i
niepełnosprawni - sąsiedzi z okolicznych miejscowości - jak również piastujący najwyższe
funkcje w naszym powiecie i w gminie - w osobie Starosty Powiatu Puławskiego pana Jana
Ziomki, Przewodniczącego Rady Gminy pana Wojciecha Olszaka
oraz Dyrektora
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie pani Beaty Osiak - wszyscy z
małżonkami. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i za wsparcie dla nas w naszych
działaniach. Brakowało nam naszego wójta, ale niestety grypa pokrzyżowała mu plany,
życzymy panu wójtowi dużo zdrowia. Brakowało nam również tych Wszystkich ludzi, którzy
pomagali przy organizacji balu a być na nim nie mogli, którzy bywali na poprzednich a tym
razem z przyczyn osobistych nie mogli przybyć do naszej świetlicy, ale my pamiętamy o nich
wszystkich i w tym miejscu bardzo im dziękujemy za wsparcie .
Ogromne podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy ten bal w tak krótkim czasie
niespełna dwa tygodnie przygotowali. W tym roku czas ten był wyjątkowo trudny, a dla
niektórych z nas mało sprzyjający na organizację balu. Ale mimo wszystko, udało się i bardzo
się cieszymy. Słowa podziękowania kierujemy również dla tych osób, które obsługiwały gości
balowych w ten sobotni wieczór. Dziękujemy wszystkim Paniom w kuchni oraz młodym
ludziom, którzy wcielili się w ten wieczór w rolę jakże profesjonalnych kelnerów, jak również
Panom z zespołu muzycznego BRAVERS, którzy za niewielkie wynagrodzenie, wspaniale
bawili gości .

Organizacja balu na rzecz Puławskiego Hospicjum to nie jedyne przedsięwzięcie jakie
zorganizowali mieszkańcy w ostatnim roku, a bal jest okazją do podsumowań. I tylko w
ubiegłym roku nowopowstałe stowarzyszenie Edukacja, Rozwój, Aktywność „Era Kotlin”,
zorganizowało szereg działań m.in. ferie dla dzieci, na które pozyskało środki z Fundacji
Wspomagania Wsi. Zrealizowaliśmy projekt na budowę boisk przy świetlicy. Za pozyskane z
projektu gminnego 10 tys. zł powstały 3 boiska: do piłki nożnej, siatkowej i plażowej przy
ogromnym nakładzie pracy własnej mieszkańców. Za środki pozyskane od sponsorów
zorganizowaliśmy spotkanie z okazji 8 marca „Kobieta – kobiecie” Sponsorzy dopisali również
na Dzień Dziecka zabawa była wspaniała. Zrealizowaliśmy projekt na wyposażenie świetlicy
w kominek grzewczy, zakupiliśmy krzesła i wykonaliśmy stoły. Członkowie Stowarzyszenia
byli stawiani za wzór do naśladowania w ich działaniach, przyjmowali i gościli grupy z innych
miejscowości podczas wizyt studyjnych, brali udział w szeregu szkoleń z programu
szwajcarskiego, z którego w jednym z gospodarstw powstała wypożyczalnia rowerów
również pod patronatem Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w
przywożeniu i rozdysponowaniu żywności z Banku Żywości dla potrzebujących takiej
pomocy z gminy Żyrzyn.
Za tę ogromną pracę, za wsparcie, za poświęcony czas i za dużą wyrozumiałość, Wszystkim
mieszkańcom bardzo dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu i zapraszamy
Wszystkich za rok do KOTLIN.
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