DZIECIĘCO- MŁODZIEśOWA ORKIESTRA DĘTA

Dziecięco-młodzieŜowa orkiestra dęta powstała dzięki środkom pozyskanym z Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kwota jaka została przeznaczona na potrzeby orkiestry
w 2009r to 150 000,00 zł. W ramach tej kwoty zostały zakupione instrumenty, prowadzono zajęcia
nauki gry na instrumentach, zagwarantowano dowóz i poczęstunek dla uczestników zajęć oraz
zorganizowano wycieczkę do Zakopanego.

Grupa 30-tu dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 15 lat( uczniowie z Gimnazjum i SP w
Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Skroniny) uczyła się gry na saksofonach, klarnetach,
trąbkach , puzonach i sakshornach, w zaleŜności od indywidualnych predyspozycji. W ramach
programu został przygotowywany repertuar na uroczystości gminne, podczas których uczestnicy
projektu prezentowali nabyte umiejętności gry na instrumentach społeczności lokalnej . W okresie
od 16 lutego do 31 grudnia 2009r. zrealizowano 273 godzin zajęć gry na instrumentach dętych, które
odbywały się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i soboty.
Orkiestra przygotowała i zaprezentowała następujące programy artystyczne na terenie gminy
Białaczów:
- obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

- DoŜynki Powiatowo- Gminne w Białaczowie (sierpień 2009)’

- obchody Święta Niepodległości 11 listopada

Atrakcyjną nagrodą dla uczestników projektu była trzydniowa wycieczka do Zakopanego( 2-4
października). Program wycieczki był bardzo bogaty i obejmował: pieszą wędrówkę przez Polanę
Olczyską na szczyt Kopieńca Wielkiego, wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wędrówka na
Beskid, spacer Doliną Koscieliską i zwiedzanie Jaskini Mroźnej, zwiedzanie Sanktuarium na
Krzeptówkach, Muzeum Tatrzańskiego oraz słynnych zakopiańskich Krupówek gdzie uczestnicy
zakupili pamiątki. Piękna pogoda pozwoliła zrealizować program w całości. Późne godziny
popołudniowe i wieczorne wypełniły zajęcia rekreacyjno- sportowe : bilard, tenis stołowy i
dyskoteka. W drodze powrotnej do domu dzieci czekała miła niespodzianka, wizyta w ….
McDonald’s.

Ostatnim działaniem w ramach projektu była organizacja spotkania podsumowującego .Odbyło się
ono w grudniu 2009r.W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: władze gminy, dyrektorzy szkół,
dzieci i młodzieŜ wraz z instruktorem i opiekunami oraz zespół obsługi administracyjnofinansowej zadania. Podczas spotkania przedstawiono prezentację realizacji działań i osiągniętych
efektów zawierającą bogatą dokumentację fotograficzną. Orkiestra zaprezentowała swoje
umiejętności w formie koncertu kolęd. Dzieci i młodzieŜ nagrodzono dyplomami i upominkami(
płyty ze zdjęciami oraz świąteczne paczki).

Spotkanie zakończyło się „słodkim poczęstunkiem” , ze specjalnie przygotowanym na tę
okazję„Muzycznym Tortem”

Uroczystością wieńczącą działalność orkiestry w 2009r był koncert w dniu Święta Trzech
Króli w kościele parafialnym w Białaczowie. Orkiestra zaprezentowała mieszkańcom gminy
najbardziej znane polskie kolędy i pastorałki. Po zakończeniu części artystycznej Wójt
Gminy Jan Jóźwik w ciepłych słowach podziękował wszystkim uczestnikom programu,
Ŝycząc sukcesów i dalszego rozwoju muzycznego. Wszystkim dzieciom po zakończeniu
uroczystości zostały wręczone pamiątkowe kalendarze.

