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Pięć lat na spełnienie swoich obietnic wyborczych będą mieli wybrani w wyniku tegorocznych wybo-
rów samorządowych radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz członkowie władz po-
wiatowych i wojewódzkich. Ich kadencja rozpoczęła się 17 listopada.  
 

 

- 11 listopada to w naszych okolicach szczególny dzień, ponieważ mamy dwa powody do świętowa-
nia - mówi Edward Kunysz, sołtys Staniszcz Małych. - Święto Niepodległości oznacza wolność, a ob-
chody św. Marcina kojarzą się z dobrocią. Dobroć i wolność w jednym to dobre połączenie! 

Zgodnie z przyjętą w styczniu ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjo-
nowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, rozpoczynająca się sesją w dniu 20 listopada kadencja rady gminy została 
wydłużona z czterech do pięciu lat. Radni zyskali nowe uprawnienia, a ich obrady będzie można śledzić w Internecie. 
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Początek grudnia tradycyjnie obfituje w wydarzenia kulturalne i sportowe, organizowane przez BiCeK. 15 i 16 listopa-
da błyskawicznie rozeszło się 240 wejściówek na dwa przedstawienia, pt. „Mały książę”, w wykonaniu goszczącej 
kolejny raz w naszej gminie grupy teatralnej „Ależ Gustawie!”, które odbędą się 6 grudnia. Ale to nie koniec atrakcji! 
 

2 grudnia przy remizie OSP w Kolonowskiem o godz. 15:00 rozpocznie się Jarmark Adwentowy. Tak jak w ub. roku, 
występy artystyczne zostaną zorganizowane w biesiadnym namiocie, gdzie zaprezentują się lokalni wykonawcy oraz 
Ola Kalczyńska, wokalistka znana pod pseudonimem Ola Ost. W sali OSP zaplanowano kiermasz książek, malowanie 
twarzy, fotolustro, a w zabytkowej chacie, oprócz możliwości poczęstowania się świeżymi wypiekami, będzie można 
wziąć udział w warsztatach zdobienia pierników i tworzenia lampionów zimowych. Swoje wyroby będzie zachwalać 
kilkunastu wystawców, nie zabraknie też karuzeli, aniołków na szczudłach i warszawskiego kataryniarza.  
 

W kościele w Staniszczach Wielkich 9 i 16 grudnia odbędą się kolejne Staniszczańskie Wieczory Muzyki Adwentowej. 
W pierwszym koncercie zaprezentują się grający na organach Michał Markuszewski oraz sopranistka Joanna Klisowska.  
Do największych osiągnięć Markuszewskiego należą: II nagroda w konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w 
Legnicy (1998), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) oraz III miejsce na Mię-
dzynarodowym Konkursie Organowym w Zürychu-Wiedikon (2007), a mająca w swoim dorobku koncerty w całej 
Europie Klisowska specjalizuje się w wykonawstwie muzyki baroku i klasycyzmu. 16 grudnia zaprezentuje się u nas  
z kolei wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich festiwalach muzyki chóralnej Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium”  
z Krakowa. Obydwa koncerty IV Staniszczańskich Wieczorów Muzyki Adwentowej rozpoczną się o godz. 17:00. 
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11 listopada mieszkańcy Spóroka zgromadzili się przy kapliczce przy ul. Guznera. Dokładnie sto lat po wyświęceniu, zadedykowany św. Bernadecie i Matce Boskiej 
obiekt sakralny został odnowiony siłami wiejskiej społeczności. Pracami budowlanymi zajęli się miejscowi przedsiębiorcy, którzy w tylnej części kapliczki, wzorowanej 
na grocie z Lourdes, na pamiątkę zamurowali jej starsze fragmenty. Po odmówieniu modlitwy wszyscy udali się do Centrum Aktywności Wiejskiej, aby wziąć udział w 
Martinfeście. Kapliczka przy ul. Guznera ma charakter dziękczynny. Ufundował ją, mieszkający w Spóroku i związany z  franciszkanami z Katowic-Panewnik, górnik. 




