Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 18.10.2016 r., godz. 18:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Spotkanie z orkiestrą dętą wsi Chludowo.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
18.10.2016 r. o godzinie 18:00 witając członków Komisji oraz gości, tj. muzyków z orkiestry
dętej w Chludowie. Następnie Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali remizy OSP w Chludowie przy ul. Tysiąclecia, podczas
próby orkiestry dętej wsi Chludowo pod kierownictwem kapelmistrza K. Żeleśkiewicza.
K. Żeleśkiewicz powitał Przewodniczącego Komisji, jej członków oraz podziękował
za przybycie na próbę orkiestry dętej.
K. Żeleśkiewicz podsumował dotychczasową działalność orkiestry w 2016 r.
podkreślając, że był to bogaty okres w działalności orkiestry. Orkiestra wzięła udział m.in. w
konkursie „Kryształowe Koło” w Kole, w którym występowały tylko zaproszone orkiestry
repezentujące odpowiedni poziom artystyczny. Ponadto, orkiestra w 2016 r. wzięła udział
we wspólnym koncercie z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Poznania.
K. Żeleśkiewicz poinformował, że orkiestra zagrała koncert z okazji 70 – lecia orkiestry
w Chludowie, na dożynkach w Chludowie oraz wzięła udział w konkursie orkiestr dętych
województwa wielkopolskiego o „Złoty Róg”. W ubiegłym roku ten konkurs wygrała
orkiestra z Chludowa i dlatego w 2016 r. konkurs odbywał się w Chludowie.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to niestandardowe posiedzenie Komisji
Społecznej. Radni bardzo podziwiają talent osób grających w orkiestrze oraz fakt,
że poświęcają one na tę działalność swój wolny czas. Przewodniczący K. Pilas podkreślił,
że Komisja Społeczna będzie wspierać realizację marzeń i zamierzeń orkiestry, także podczas
prac na budżetem gminy, ponieważ radni mają świadomość, że dla rozwoju orkiestry
potrzebne są środki finansowe.
K. Żeleśkiewicz opowiedział o specyfice gry na instrumentach dętych w orkiestrze,
opowiadał m.in. o strojeniu i rozegraniu. Orkiestra pokazała jak słychać grę bez dostrojenia
się jej członków. Zasadniczą kwestią jest współbrzmienie instrumentów i nie zagłuszanie
się wzajemne.
Następnie Orkiestra zaprezentowała grę z nutami i bez nut.
K. Żeleśkiewicz poinformował, że orkiestra koncertowała przede wszystkim na terenie
gminy Suchy Las, odbyło się 30 występów, były to m.in. koncert kolend, udział
w uroczystościach w Łagiewnikach, koncert z okazji rocznicy śmierci o. M. Żelazka, koncert
patriotyczny z okazji 11 listopada czy wianki w Chludowie. Orkiestra gra także w innych
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miejscowościach na zaproszenie, niektóre koncerty mają charakter komercyjny. Orkiestra
wzięła udział w przeglądzie orkiestr w Świnoujściu oraz podczas spotkania energetyków
polskich. Orkiestra w ramach swojej działalności chce promować nie tylko siebie, ale również
Chludowo i całą gminę Suchy Las. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta w Chludowie” w ramach
którego funkcjonuje orkiestra ma możliwość prowadzenia działalności zarobkowej.
Stowarzyszenie, aby brać udział w konkursach na granty w Gminie zobowiązane jest do
posiadania wkładu własnego na poziomie 10%. Orkiestra we wszystkich uroczystościach
gminnych bierze udział non profit. Poza tym zdarzają się orkiestrze występy komercyjne
na zamówienie, gdyż orkiestra stara się trochę zarobkować. Orkiestra bierze udział również
w koncertach charytatywnych. W orkiestrze jest ok. 60 muzyków i ciągle zgłaszają się nowe
osoby chętne do grania w orkiestrze. Jeżeli zdarzają się duże występy to niekiedy orkiestra
posiłkuje się pomocą osób z zewnętrz.
Przewodniczący Komisji pytał czy członkami stowarzyszenia są osoby, które nie grają
w orkiestrze.
K. Żeleśkiewicz poinformował, że jest kilka takich osób.
Radny R. Tasarz poruszył kwestię wyposażenia w instrumenty oraz ubiór członków
orkiestry.
K. Żeleśkiewicz poinformował, że kilka instrumentów nadaje się do wymiany.
Orkiestra stara się kupować instrumenty dobrej jakości, które posłużą dłuższy czas muzykom
m.in. marki Yamaha.
Radny Z. Hącia stwierdził, że orkiestra chciałaby, aby w budżecie na 2017 r. znalazły
się środki na zakup klarnetu basowego.
K. Żeleśkiewicz zaznaczył, że zamiast klarnetu basowego raczej orkiestra będzie
chciała zakupić w 2017 r. kilka innych tańszych klarnetów. Od 2017 r. do orkiestry chciałoby
dołączyć 5 nowych osób, w 2016 r. dołączyło 12 nowych osób. Gra w orkiestrze to forma
spędzania wolnego czasu, ale również promocja Gminy. Orkiestra koncertuje nie tylko
w Polsce, ale również za granicą. Orkiestra występowała m.in. we Francji i w Chorwacji.
W ramach takich wjazdów poza występami członkowie orkiestry starają się zwiedzać
i poznawać odwiedzane kraje. We Francji orkiestra koncertowała z okazji narodowego święta
Francji, byli w dwóch miejscowościach.
Koncert orkiestry z Chludowa z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Poznania
był wspólnym występem podczas którego orkiestra z Chludowa dorównywała swoim
poziomem zawodowej orkiestrze wojskowej. Był to dyplomowy koncert K. Żeleśkiewicza.
Poziom orkiestry stale się podnosi i może grać coraz trudniejsze utwory. W ramach orkiestry
jest bardzo dobra kadra instruktorska, a część osób grających w orkiestrze to profesjonaliści,
którzy na co dzień pracują w Operetce w Poznaniu czy Orkiestrze Reprezentacyjnej Sił
Powietrznych. Niektórzy członkowie orkiestry uczęszczają do szkół muzycznych. Ważnym
aspektem jest indywidulany talent, ale bez pracy i prób nie da się osiągnąć sukcesu.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że bardzo ważne są praca i zaangażowanie,
ale dobrej orkiestry nie będzie bez dobrego dyrygenta. Przewodniczący podkreślił,
że impulsem rozwojowym dla orkiestry było zaangażowanie się w jej funkcjonowanie
K. Żeleśkiewicza. Dzięki temu orkiestra zrobiła duży krok na przód. Komisja Społeczna
w swoich działaniach będzie wspierać orkiestrę z Chludowa. Istnieją w Gminie ważne
do sfinansowania kwestie jak np. kanalizacja, ale kultura jest również bardzo istotna
i pieniądze na kulturę muszą się znaleźć. Działalność orkiestry daje przykład całej społecznej
gminnej i cała Gmina może być dumna z orkiestry z Chludowa.
K. Żeleśkiewicz wskazał na potrzebę zatrudnienia instruktora w orkiestrze, który
odciążyłby dotychczasowego instruktora, ponieważ obecnie ma on zbyt dużą liczbę
podopiecznych. Dodatkowy instruktor to priorytet dla orkiestry. Orkiestra i stowarzyszenie
starają się pozyskiwać dofinansowanie z zewnętrz, biorą udział w różnego rodzaju projektach.
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K. Żeleśkiewicz zwrócił uwagę na kwestię pomocy ze strony Urzędu Gminy
w kwestiach rozliczeń finansowych i sporządzania sprawozdań. Te procedury
są skompilowane i nie zawsze jasne dla członków stowarzyszenia i dlatego chciałby, aby w
tym zakresie była łatwiejsza współpraca z urzędnikami. Procedury są zawiłe i długotrwałe,
zwłaszcza na początku roku budżetowego i członkowie stowarzyszenia chcieliby zaapelować
o większą pomoc ze strony urzędników.
M. Wojtyna – Vice Prezes stowarzyszenia również zwrócił uwagę na kwestię
współpracy z urzędnikami w zakresie dokumentacji finansowej, aby była ona łatwiejsza
niż obecnie.
Radny Z Hącia poruszył kwestię zmiany siedziby orkiestry.
K. Żeleśkiewicz podkreślił, że dla orkiestry najważniejsze jest, aby miała do dyspozycji
odrębną salę prób, gdzie będzie można swobodnie przechowywać instrumenty i pulpity
bez konieczności ich ciągłego składania. K. Żeleśkiewicz stwierdził, że być może w ramach
uzgadniania projektu modernizacji budynku Starego Baru w Chludowie przedstawiciele
orkiestry zostaną zaproszeni do wyrażenia swojej opinii.
Następnie członkowie Komisji oraz przedstawiciele stowarzyszenia dyskutowali
nad kwestią zmiany wysokości progu wkładu własnego dla stowarzyszeń i organizacji
chcących brać udział w konkursach organizowanych przez Urząd Gminy. Przedstawiciele
stowarzyszenia stwierdzili, że ich zdaniem powinien zostać utrzymany próg
w dotychczasowej wysokości 10% wkładu własnego.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 9.09.2016 r.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie o godzinie 19:40 w dniu 18.10.2016 r.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji:
Krzysztof Pilas
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