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Muzyczny jubileusz Muzyczny jubileusz 
20 lat temu, na mocy ministerialnego rozporządzenia na mapę kraju powróciły powiaty, a wśród nich także Powiat 
Pińczowski obejmujący swym administracyjnym zasięgiem gminy: Pińczów, Działoszyce, Michałów, Kije i Złota. 

Przez minione 2 dekady 
na tym terenie wiele 

się zmieniło; zarówno pod 
względem gospodarczym, 
jak i społecznym. Szerokie 
informacje na ten temat 
mogli Państwo znaleźć na 
łamach „Tygodnika Poni-
dzia”, gdzie kilka tygodni 
temu ukazywały się publi-
kacje poświęcone całemu 
dwudziestoleciu.

Z pewnością nie był to 
czas stracony. Sporo 

zbudowano, wyremonto-
wano, doposażono. Jeździ-
my po lepszych powiato-
wych drogach, badają nas 
nowoczesnym sprzętem 
medycznym, nasze dzieci 
uczą się w wyremontowa-
nych szkołach, a kondycję 
fi zyczną trenujemy w hali 
widowiskowo – sportowej. 
To tak w ogromnym skró-
cie. Działalność powiatu to 
również niezliczone godzi-
ny spędzone przez pracow-
ników przy biurkach, czego 
nie widać na pierwszy rzut 
oka, a co jest konieczne, by 
całość sprawnie działała.

Gospodarze Powiatu 
Pińczowskiego, przy 

wsparciu fi rmy „Pińczo-
wianka” Marka Omasty, 

w roku jubileuszowym 
postanowili uczcić 20-lecie 
imprezą muzyczną, która 
jednocześnie powitała lato 
2018, a gościem honoro-
wym był marszałek Adam 
Jarubas.

Udany festyn, który bar-
dzo licznie zgromadził 

mieszkańców powiatu na 
terenach przy hali sporto-
wej, rozpoczął się w godzi-
nach popołudniowych na 
ludową nutę. Ku wielkiej 
uciesze nieco starszej mło-
dzieży mini koncert zagra-
ła Kapela Ponidzie Maćka 
Sobonia, a potem na scenie 
pojawili się goście z Kro-
ścienka. Góralska kapela 
„Małe Pieniny” złożona 

ze starszych, młodszych 
i zupełnie małych miesz-
kańców tej pięknej krainy 
wzbudziła niekłamany 
zachwyt widowni. Zachwy-
cające góralskie głosy plus 
fantastyczna choreografi a 
i  takież stroje złożyły się 
na bardzo udaną całość.

Po gościach, przed publi-
ką wystąpili najmłodsi 

uzdolnieni mieszkańcy 
gmin. 5-letnia Ania Woj-
niak z Pawłowic to wscho-
dząca muzyczna gwiazdka 
z bardzo obiecującym 

głosem. Już kilkakrotnie 
uświetniała imprezy or-
ganizowane przez powiat 
i PSCK. Jej starszych ko-
leżanek chyba nie trzeba 
nazbyt przedstawiać: Ania 
Garula, Zosia Połetek, Zu-
zia Omasta, Julka Radek 
– to wspaniale rozwijające 
się talenty wokalne, bez 
których pińczowianie nie 
wyobrażają sobie kultu-
ralnych wydarzeń. Udane 
prezentacje nagrodzono 
gromkimi owacjami, a  ar-
tystki otrzymały małe upo-

minki w ramach podzięko-
wania za występ.

Z ogromną ciekawością 
obejrzano popisy Ga-

briela Kapy. Sympatyczny 
nastolatek, uczeń pińczow-
skiego LO, odkrył u siebie 
talent do artystycznej 
wprost zabawy z jojo. Tego, 
co Gabryś robi z tą prostą 
z  pozoru zabawką nie da 
się opisać. To po prostu 
trzeba zobaczyć.

W trakcie festynu na 
metę przybyli ro-

werzyści biorący udział 
w V Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym „Ścieżkami 
Jana Moskwy”. Ta impreza 
zostanie opisana w osob-
nym materialne, ale warto 
w tym miejscu wspomnieć, 
że na drogi powiatu wyje-
chała tego roku rekordowa 
liczba około 300 cyklistów! 
Szczęśliwcy wylosowani 
w trakcie uroczystego 
podsumowania rajdu ode-
brali atrakcyjne nagrody, 
a  wśród nich także 2 ro-
wery.

Gwiazdą popołudnia 
był niewątpliwie 

długo oczekiwany zespół 
„Pozytywnie Nakręceni”. 
Pińczowska formacja fol-
kowa na czele z liderem 
Markiem Omastą rzeczy-
wiście pozytywnie nakręca 
swoją muzyką, a żywiołowa 
radość wokalistki Ewy 
Gajzler szybko udziela 

ze słodkim akcentemze słodkim akcentem

się publiczności, co 
mogliśmy zobaczyć 
podczas niedzielne-
go koncertu. Ewa 
włączyła się również 
w  konferansjerkę, 
co jej znakomicie 
wyszło. Całość pro-
wadziły także panie 
na co dzień pracujące 
za powiatowymi biur-
kami: Małgorzata 
Dymek, Małgorzata 
Adamczyk i Ewa 
Nowak. Nasuwa się 
wniosek, że wcale nie 
trzeba zatrudniać za-
wodowych konferan-
sjerów, by impreza 
się udała. Zadowoleni 
z pewnością byli rów-
nież uczestnicy kon-

wianka” Marka Omasty, kursów wiedzy o powiecie 
pińczowskim. Dobre od-
powiedzi na szczegółowe, 
a  czasem też podchwy-
tliwe pytania nagradzano 
ciekawymi upominkami.

Wieczorem na scenie 
pojawiła się słodka 

niespodzianka. Zapadający 
zmrok rozświetliły sztucz-
ne ognie, tak by wszyscy 
mogli dostrzec ogromny, 
wyśmienity jubileuszowy 
tort. Była to również do-
bra chwila do ofi cjalnych 
przemówień. Ciepłe słowa 
i życzenia z okazji 20-le-
cia samorządu przekazał 
wszystkim gość specjalny 
– marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam 
Jarubas. Za minione 2 de-

kady podziękowali miesz-
kańcom także gospodarze 
powiatu: starosta Zbigniew 
Kierkowski, wicestarosta 
Ryszard Barna, przewod-
niczący Rady Powiatu Ire-
neusz Gołuszka oraz radna 
Irena Moskwa.

kady podziękowali miesz-

Po tym słodkim akcencie 
zabawa rozpoczęła się 

na nowo, a na scenie poja-
wiły się zespoły Disco Polo: 
Disco Boys, Respect i  Blue 
Rey. Tańce trwały do póź-
nych godzin nocnych.

I tak 20 lat przeszło do 
historii. Czy były to do-

bre lata, czy mniej dobre 
– ocenicie Wy, szanowni 
Mieszkańcy Powiatu Piń-
czowskiego i Czytelnicy 
„Tygodnika Ponidzia”. 
                Joanna Strączek


