Uroczyste otwarcie Osiedlowego Domu Kultury - „Załęże”

W dniu 11 września 2011 roku, przy słonecznej pogodzie i licznej widowni odbyło
się uroczyste otwarcie Osiedlowego Domu Kultury "Załęże". Ta placówka Rzeszowskiego
Domu

Kultury

otrzymała

nową

siedzibę

w

zaadaptowanym,

odremontowanym

i wyposażonym budynku dawnej szkoły na osiedlu Załęże przy ul. Księdza Jana Stączka 12.
W obecności Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Tadeusza Ferenca, oraz zgromadzonych
gości

i

mieszkańców,

Ksiądz

Kanclerz

Jerzy

Buczek

dokonał

poświęcenia

i błogosławieństwa odnowionych sal. Następnie zgromadzona widownia obejrzała program
artystyczny:
- Zespół Śpiewaczy Kumoszki z ODK "Załęże"
- Para z Tanecznego Klubu Sportowego "GASIEK –Rzeszów" w tańcu towarzyskim - tango
- Piosenka w wykonaniu małej solistki Kasi Bembenek z ODK "Pobitno"
- Pokaz Break Dance w wykonaniu Zespołu Budzibboye z ODK "Biała"-"Budziwój",
- Taniec Krakowiak w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 26 z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1 (osiedle Załęże)
- "Piosenka francuska" w wykonaniu Eli Sztajmec (dorosłej wokalistki) z ODK "Pobitno",
- Impresja taneczna do muzyki F. Chopina w wykonaniu uczennic Wydziału Rytmiki
Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Chopina,
- Zespół tańca Nowoczesnego Mini –Flik z ODK "Załęże" w układzie "Koty".
Na przybyłych czekała jeszcze wystawa rękodzieła artystycznego uczestniczek zajęć
prowadzonych przez ODK "Załęże" oraz obejrzenie nowych sal i pracowni.
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Załęże ma Dom Kultury
Mieszkańcy Załęża w gminie Krasne
marzyli o pięknej szkole i tęsknili za
domem kultury. Marzenia wydawały się
nierealne do spełnienia. Kiedy prezydent
Tadeusz Ferenc zrobił „zamach” na Załęże,
aby przyłączyć do Rzeszowa obiecał
budowę nowej szkoły. Część mieszkańców
odnosiła się z rezerwą. Ale było wielu,
którzy prezydentowi zaufali. I to wyszło
na dobre wszystkim-obecnie już mieszkańcom
osiedla.
7 maja 2009 rozpoczęto budowę szkoły,
a 29 sierpnia 2010 r dokonano już
uroczystego otwarcia nowego budynku
zespołu szkolno-przedszkolnego. Rada
osiedla, której przewodniczy Tadeusz
Dudek czyniła starania o przeznaczenie
dotychczasowego budynku prawie stuletniej
szkoły po odpowiedniej adaptacji na
dom kultury. Prezydent Rzeszowa poparł
wniosek Rady Osiedla i budynek dawnej
szkoły pełni dziś rolę osiedlowego domu
kultury.
Uroczyste otwarcie z udziałem m.in.
prezydenta Tadeusza Ferenca odbyło się
11 września 2011 r. Tomasz Noworól,
dyrektor nowej szkoły powiedział, że z
obiektem o nowym przeznaczeniu związany
jest emocjonalnie od 1990 roku,
tutaj też dyrektorował wiele lat. Dyrektor
RDK, Mariola Cieśla i dyrektor
ODK Załęże, Anna Małecka przygotowały
ciekawy program artystyczny dla
licznie zgromadzonych mieszkańców i
zaproszonych gości.

Jako pierwszy wystąpił zasłużony
Zespół Śpiewaczy Kumoszki, a następnie
para Tanecznego Klubu Sportowego
„GASIEK-Rzeszów” i mała solistka
Kasia Bembenek z ODK Pobitno.
Pokaz Break Dance zaprezentował
zespół z ODK Biała-Budziwój. Gorąco
oklaskiwano wspaniałych przedszkolaków
z przedszkola nr 26 Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 z osiedla
Załęże, którzy tańczyli Krakowiaka i
zespół Tańca Nowoczesnego Mini-Flik
w układzie „Koty” z ODK Załęże.
Impresje taneczne do muzyki F. Chopina
wykonały uczennice Zespołu Szkół
Muzycznych nr 1, laureatki I miejsca
ogólnopolskiego konkursu interpretacji
przestrzennych w Radomiu - Monika
Litwin, Sybilla Pięta, Sabina Zielińska
i Daniela Lisowska. Z piosenką
francuską wystąpiła Ela Sztajmec z
ODK Pobitno. Uczestnicy uroczystości
zwiedzili nowe sale i pracownie
oraz wystawę rękodzieła artystycznego
uczestniczek zajęć prowadzonych w
nowym domu kultury Załęże.

Tekst i fot. Józef Gajda
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