
 

SPOŁECZNY RUCH KULTURALNY 

Orkiestra Dęta OSP Wola Rzędzińska 

Orkiestra powstała w 1968 roku. Założycielami byli Józef Kuta, ówczesny Prezes OSP, 
Stanisław Bałut – Kapelmistrz Orkiestry, Adam Sitko ówczesny Naczelnik OSP. 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej, zwane 
dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym 
na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i 
osobowościowemu rozwojowi członków orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Rzędzińskiej, upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie 
pracy i osiągnięć orkiestry oraz wspieranie statutowych celów Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Woli Rzędzińskiej, zwanej dalej „OSP”. 

(§ 1 Statutu) 

Powyższe cele realizuje poprzez: 

• popularyzację dorobku i bieżącej pracy orkiestry na koncertach i innych imprezach 
artystycznych, 

• wspieranie samorządowych i społecznych inicjatyw w zakresie finansowego i 
organizacyjnego wspomagania działalności orkiestry, 

• współudział w organizacji i finansowaniu imprez kulturalnych o charakterze lokalnym 
i ponadregionalnym, 

• inne działania kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie sprzyjające integracji lokalnego 
środowiska wokół działalności orkiestry oraz umożliwiające realizację celów 
Stowarzyszenia, 

• wspieranie działań organizacji, instytucji i inicjatyw obywatelskich w zakresie kultury, 
edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i zapobiegania patologiom społecznym 
oraz ochrony środowiska. 

Stowarzyszenie poszukuje sponsorów w celu realizacji swoich celów. 

Stowarzyszenie współpracuje z Zarządem OSP w Woli Rzędzińskiej, Zarządem Gminnym 
OSP i właściwymi organami Gminy Tarnów w celu realizacji swoich celów, w szczególności 
przez obustronne wyrażanie dobrej woli w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

(§ 7 Statutu)  

Adres: 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Woli Rzędzińskiej  
33-150 Wola Rzędzińska 265A, woj. Małopolskie 

 
 
 
 



 
Kontakt:  

Dyrygent Orkiestry Józef Bałut - 503528708 
Prezes Zarządu Piotr Kubas -       785461767 
Skarbnik Bernard Żmuda -           505914070 

 
Próby Orkiestry odbywają się: 
w piątki w godz. 17.30 - 20.00 

 
Zajęcia edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach: 

w piątki od 17.00 
 

Zajęcia grupy cheerleaderek: 
w piątki 18.00 - 19.30 

Oferta:  
Orkiestra Dęta OSP w Woli Rzędzińskiej dokonuje oprawy muzycznej uroczystości: 

• kościelnych (odpusty, prymicje, wizytacje duszpasterskie, uroczystości 
okolicznościowe), 

• patriotycznych i państwowych (święta narodowe, obchody rocznic, uroczystości 
okolicznościowe), 

• lokalnych (festyny, dożynki, uroczyste otwarcia nowych obiektów, uroczystości 
nadania sztandaru, imienia i inne), 

• strażackich (Dzień Strażaka, poświęcenie remizy, samochodu i inne), 
• pogrzebów, 
• i innych. 

Wykonuje kompleksową oprawę muzyczną: przemarsze, składanie wieńców, apel poległych, 
msze święte, hejnały, koncerty estradowe, i inne według zapotrzebowania Organizatorów. 
 
Zapewnia profesjonalizm i bardzo konkurencyjne, indywidualnie negocjowane ceny 
(udział w uroczystościach kościelnych bez wynagrodzenia – za zwrotem kosztów dojazdu). 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 

503528708  Dyrygent – Józef Bałut 
785461767  Prezes Zarządu – Piotr Kubas 

 

 


