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Nowa œwietlica wiejska w Strza³kach 

13 paŸdziernika odby³o siê w Strza³kach uroczyste otwarcie 

œwietlicy. Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza Œwiêta, któr¹ odprawili 

Ksi¹dz Dziekan Marian 

Niemyjski oraz Ksi¹dz 

Proboszcz Jacek Majkowski.

Wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego w Kadzidle

Wicemarsza³ek Tomasz Siemoniak goœci³ w Kadzidle 

6 paŸdziernika w Zespole Szkó³ 

Powiatowych na spotkaniu 

z twórcami ludowymi, ludŸmi 

kultury i oœwiaty poœwiêconemu 

perspektywom rozwoju kultury na 

Mazowszu do roku 2013.

Pawe³ £aszczych - kierownik 

Zespo³u Folklorystycznego "Kurpianka-Cepelia" obra³ 

Wicemarsza³ka za Patrona i Mecenasa Zespo³u i Kapeli oraz 

nada³ mu miano Honorowego Œpiewaka i Tancerza na 

kurpiowskiej ziemi. 

Wygraliœmy w rankingu "Tygodnika Ostro³êckiego"

12 paŸdziernika podczas XII Sesji Rady Gminy, która odby³a siê 

w sali narad Urzêdu Gminy w Kadzidle mieliœmy przyjemnoœæ 

goœciæ Pani¹ Barbarê Milewsk¹-Foss - redaktor naczeln¹, która 

na rêce Wójta Pana Dariusza £ukaszewskiego wrêczy³a 

nagrodê za zwyciêstwo w rankingu "Tygodnika Ostro³êckiego" 

TO Twój Urz¹d. Wspólnie z Urzêdem Gminy w £ysych 

zdobyliœmy najwiêcej punktów spoœród wszystkich urzêdów 

w powiecie ostro³êckim. 

I miejsce Andrzeja Staœkiewicza

RzeŸbiarz z naszej gminy - Andrzej Staœkiewicz - zaj¹³ I miejsce 

ex aequo z Panem Janem Pukiem z Trzeœni w kategorii 

tradycyjna zabawka ludowa w VII Miêdzynarodowym Konkursie 

na Zabawkê Tradycyjn¹, który odby³ siê w Bielsku-Bia³ej. 

W konkursie wziê³o udzia³ 69 twórców indywidualnych (w tym 

3 z Czech, 56 z Polski, 9 ze S³owacji i 1 z Wêgier) oraz 3 grupy. 
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Prezentujemy wiersze Marianny Staœkiewicz,  
z tomiku "Poziewaj zietrecku", który uka¿e siê 
w paŸdzierniku dziêki wsparciu finansowemu 
Wicemarsza³ka Województwa Mazowieckiego Pana 
Tomasza Siemoniaka.

Zes³a³eœ mnie Panie na Kurpsioskie zioski
da³eœ ni los zony i matcyne troski,

zycie utrudzi³o, si³y odp³yneny
ale ³aski Twoje sie nie zakoñcy³y.

W mojech b³êdnech s³owach liter ni brakuje
a nazwe poetki ktoœ ni przypsisuje.

To so moje myœli w s³owach wypsisane
 dla mnie uznanie Twoja ³aska, Panie.

Wrota otworzu³eœ, prosto droge dajes
doœwadconej zyciem tematy podajes.

Podaj je o Panie, bêde je zbziera³a
pozwól tylo zebym granice jech zna³a.

Zebym chociaz serca Twego nie zrani³a
a wêze³ ni³oœci bardziej umocni³a.

 

Cies sie nawet z ma³ej rzecy
dobrze bêdzie ci na œwecie

nie traæ czasu ci danego 
strzez sie zawse dnia próŸnego

pracuj scerze ufaj Bogu
wszystko przyjdzie twojo drogo

siêgnij rady Salomona
jego m¹droœæ cie przekona

O jednem traktorzyœcie

Spsiewa Stachu na traktorze
do kartofli pole orze,

podskakuje na siode³ku
i zabacu³ o Ÿróde³ku.

Rozpêdzi³a sie masina,
juz na polu Stacha ni ma,

pluska w wodzie, silnik staje.
Scêœcie! - Stach sie wydostaje!

Ko³a w górze, reœta w wodzie,
krzyk na polu - chto zobacu³,

leco ch³opy do pomocy.
Przyjecha³y dwa traktory,

wyci¹gneni go powoli.

Usiad Stachu na traktorze,
juz nie spsiewa i nie orze,
wraca z pola zamocony,

nierozwago zawstydzony,
ale bogu podziêkowa³,

ze przy zyciu go zachowa³.
 

Poezja Marianny Staœkiewicz



Niemal od roku jest Pan wójtem naszej gminy. Proszê 

oceniæ ten czas.

Jednym s³owem? Praca. Dwoma s³owami: ciê¿ka praca. 

Wójtowanie to zaszczyt, obowi¹zek, odpowiedzialnoœæ, s³u¿ba, 

umiejêtnoœæ dostrze¿enia ka¿dego cz³owieka, wspólnoty 

gminnej tak¿e, ale przede wszystkim konkretnych, 

pojedynczych ludzi. W pracy tej bardzo pomaga mi moje 

doœwiadczenie nauczycielskie i osiem lat dyrektorowania 

w gimnajzum. Inna jest oczywiœcie skala przedsiêwziêæ, ale 

w gruncie rzeczy chodzi o to samo, umieæ rozmawiaæ z ludŸmi, 

uznaæ ich problemy za swoje, poœwiêciæ ludziom jak najwiêcej 

czasu, nie baæ siê ludzi, nie uciekaæ przed nimi. Nigdy nie myœlê 

o wójtowaniu inaczej jak o okazji do pomagania. Znam ludzi, 

których w³adza zgubi³a, doszczêtnie og³upi³a, którzy nosili nos 

wy¿ej ni¿ siêgaj¹ kurpiowskie sosny. Nie dopuszczam do siebie 

takich pokus. Mój znakomity, nie¿yj¹cy ju¿ znajomy, poeta, 

spo³ecznik, Dionizy Maliszewski, zapytany przeze mnie, jak 

czuje siê w roli dyrektora, odpowiedzia³, ¿e jest co najwy¿ej 

dyrektorem w³asnych kapci. £adne. Dionizy by³ m¹dry i dobry. Tê 

jego naukê niosê w sobie od lat. I to naprawdê s³odka lekcja.

Czy móg³by Pan bli¿ej przedstawiæ siê mieszkañcom 

gminy?

Mo¿e tylko kilka zdañ. W tym roku skoñczy³em czterdzieœci lat. 

¯ona Ma³gorzata pracuje w Ostro³êce. Jest sekretark¹ 

w Sanepidzie. Jeden z synów uczy siê w kadzidlañskim 

gimnazjum, drugi ma niespe³na dwa latka. Jestem zawodowym 

historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, 

Wydzia³u Historycznego. Przez piêtnaœcie lat uczy³em dzieci 

historii. Przez siedem by³em dyrektorem kadzidlañskiego

gimnazjum. Dawno temu pracowa³em w Rozg³oœni Radiowej 

Radio „OKO”, w Ostro³êckim Oœrodku Kultury. Jestem autorem 

dwóch ksi¹¿ek. Jakiœ czas temu pisywa³em w "Tygodniku 

Ostro³êckim". Od kilku miesiêcy jestem wspó³pracownikiem 

"Kuriera Ostro³êckiego". Nie nale¿a³em i nie nale¿ê do ¿adnej 

partii. Nie dlatego, ¿e nie mam swoich pogl¹dów. Po prostu 

zawsze mi siê wydawa³o, ¿e s¹ zawody i funkcje, które nie 

pozwalaj¹ anga¿owaæ siê w ¿ycie partyjne. Jako nauczyciel 

historii nale¿¹cy do jakiejœ partii by³bym niewiarygodnym 

partnerem dla uczniów. Jako partyjny dyrektor by³bym ma³o 

wiarygodny i dla uczniów, i dla Rodziców, i dla nauczycieli. Nie 

umia³bym byæ wójtem partyjnym. Z podobnych zreszt¹ 

powodów. Oczywiœcie przynale¿noœæ do partii daje poczucie 

pewnego bezpieczeñstwa. Po przegranych wyborach mo¿na 

otrzymaæ pracê, ale mam du¿e w¹tpliwoœci, czy takie 

rozwi¹zania s¹ przejrzyste i akceptowane przez ludzi. 

Pañskie sukcesy? Pañskie pora¿ki?

Sukcesy? Mo¿e nie mówmy o moich sukcesach, bo w pojedynkê 

zrobiæ siê wiele nie da. Doprowadziliœmy do koñca wszystkie 

zaczête przed rokiem inwestycje. Hala dylewska bêdzie oddana 

znacznie wczeœniej ni¿ zamierzano. Za tê ¿yczliwoœæ dziêkujê 

Panu Prezesowi Budzichowskiemu. Dziêki Pani kierownik 

Danucie Dani³owskiej œcie¿ka na W¹glewie zosta³a uzupe³niona 

o cztery zatoki autobusowe, których koszt wyniós³ blisko 

100 000 z³otych. Stacja Uzdatniania Wody w Dylewie ju¿ 

funkcjonuje. Niejako przy okazji zosta³o odnowione ogrodzenie. 

Po raz pierwszy pojawi³o siê oœwietlenie uliczne w Gralach 

i Brzozówce. Mam nadziejê, ¿e wiosn¹ uda nam siê oœwietliæ 

pozosta³e czêœci tych wsi. Cieszê siê bardzo z ogrodzenia wokó³ 

Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Kadzidle. Zabiegaliœmy o to

od lat. Bêdzie bezpieczniej, czyœciej. Kadzid³o doczeka³o siê 

kolejnych asfaltowych dróg osiedlowych. To w sumie kilkanaœcie 

ulic na najstarszych kadzidlañskich osiedlach oraz dwie wa¿ne 

Rozmowa z Wójtem Gminy Kadzid³o Panem Dariuszem £ukaszewskim
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ulice Zielona i Zawadzkiego. Powstan¹ dziêki temu bardzo 

po¿yteczne ci¹gi komunikacyjne, pozwalaj¹ce omijaæ 

swobodnie centrum Kadzid³a. Powstaj¹ chodniki w Dylewie, 

Chudku, Glebie. To powiatowe inwestycje wsparte przez nasz¹ 

gminê kwot¹ 50 000 z³otych. Podobnie jest z drog¹ w Golance. 

Warto wspomnieæ organizacjê prac publicznych. To by³ dobry 

i udany pomys³. Od pocz¹tku roku z tego œwiadczenia zosta³o 

zatrudnionych 45 osób. Jeœli dodaæ osoby przyjête na sta¿e oraz 

przygotowanie zawodowe, przyjête w gminie oraz jednostkach 

organizacyjnych, to oka¿e siê, ¿e w tym tylko roku znalaz³o 

zatrudnienie oko³o 70 osób. Co jeszcze z rzeczy udanych? 

Z pewnoœci¹ Wesele Kurpiowskie, z wieloma ciekawymi 

Goœæmi, z ciekawym programem. Przygotowaliœmy przed 

Weselem ponad 20 000 ulotek, by³y rozwo¿one, rozsy³ane. 

Akacja ta przynios³a znaczny efekt. Zebraliœmy wiele pochwa³. 

Na stronie Urzêdu Marsza³kowskiego ukaza³ siê film 

promocyjny. Patronat prasowy przyjêty przez "Kurier Ostro³êcki" 

równie¿ zaowocowa³ znakomicie. We wszystkich mutacjach, 

czyli kilkudziesiêciu tytu³ach, w kilkunastu powiatach, przed 

Weselem i po Weselu, ukaza³y siê informacje o naszym 

przedsiêwziêciu. Dobrze wypad³a Niedziela Kadzidlañska, 

Œwiêto Kukurydzy w Dylewie, Niedziele na Wsi w Chudku oraz w 

Czarni. Tych propozycji bêdzie coraz wiêcej. Ciesz¹ podró¿e 

i sukcesy Zespo³u "Kurpianka". W Chorwacji zdobyli I nagrodê. 

Za pozyskane pieni¹dze, dziêki ¿yczliwoœci Marsza³ka 

Siemoniaka, "Kurpianka" odwiedzi³a Irlandiê oraz Wielk¹ 

Brytaniê, bawi¹c w Irlandii Pó³nocnej oraz w samym Londynie. 

To s¹ kapitalne rzeczy. Tylko w tym roku wyst¹pi³y w Kadzidle 

Shannon, Czeremszyna, Horpyna, zagra³a swój mecz 

pokazowy Legia Warszawa - M³oda Ekstraklasa. Odby³ siê 

I Kurpiowski Bieg Uliczny, niezwykle udany oraz I Kurpiowski 

Turniej Pi³ki Pla¿owej. A jeszcze ksi¹¿ki. Urz¹d Gminy jest

wydawc¹ serii „Biblioteczka Kurpiowska”. Ukaza³y siê ju¿ 

„Wspomnienia kurpiowskie”, wkrótce zostanie wydany zbiór 

wierszy, pisanych gwar¹, wierszy znakomitych, autorstwa Pani 

Marianny Staœkiewicz. To pami¹tki na lata, pami¹tki dla œwiata, 

dla Kurpiów. Odwiedzam inne szko³y, ju¿ nie tylko gimnazjum, 

wszêdzie odkrywam coœ interesuj¹cego, coœ niebanalnego. 

Bardzo liczê na pomys³y ludzi m³odych, ich bezinteresownoœæ, 

aktywnoœæ. To dla mnie wa¿ne, osobiste doœwiadczenia. Jeœli 

mówimy o szko³ach. Cieszê siê, ¿e uda³o siê uruchomiæ 

wycieczki szkolne, które finansuje Urz¹d Gminy. Mi³o mi 

pomagaæ, równie¿ dlatego, ¿e wreszcie otworzy³a siê szansa na 

wyjazdy dla dzieci mniej zamo¿nych. Dzieci rolników pojecha³y 

dziêki temu na kolonie. Szanowni Proboszczowie, z Dylewa 

i z Kadzid³a, otrzymali po 10 000 z³otych na zorganizowanie 

wyjazdów w góry. Uczniowie z Dylewa, Czarni, Wachu, Jazgarki, 

Kierzka, Chudka, Gleby, Kadzid³a pojechali na wycieczki, które 

uda³o siê w sposób znacz¹cy wspó³finansowaæ. Wszystkie 

szko³y otrzyma³y ogromn¹ pulê pieniêdzy na zajêcia 

pozalekcyjne. Naprawdê mo¿na wybieraæ. Suma 102 000 

tysiêcy z³otych, któr¹ otrzymaliœmy po z³o¿eniu wniosku, to 

najwiêksza dotacja na Mazowszu. A jeszcze nagrody Kuratora 

Mazowieckiego dla naszych nauczycieli. Na 10 nagród, którymi 

dysponowa³a Delegatura w Ostro³êce, trzy trafi³y dla nauczycieli 

z naszej gminy. Jest siê z czego cieszyæ. Naprawdê, jest siê 

z czego cieszyæ. Mam jeszcze jedn¹ drobn¹ satysfakcjê, nie jest 

to sukces, ale na pewno coœ dla mnie istotnego. Jeszcze przed 

wyborami, mówiono, ¿e bêdê wójtem tylko nauczycielskim. 

Ceniê nauczycieli i ich niebywale ciê¿k¹ pracê. To niew¹tpliwe. 

Ale jednak znajdujê wiele czasu dla wszystkich mieszkañców 

gminy. Cieszê siê z bardzo dobrych kontaktów z so³tysami, z tak 

wielu spotkañ i rozmów z rolnikami, których przecie¿ znam od 

lat, bo s¹ to, miêdzy innymi Rodzice moich uczniów. Te 

wszystkie niedobre przepowiednie okaza³y siê nieprawdziwe. 

Musia³y zreszt¹ okazaæ siê nieprawdziwe. 

Teraz o pora¿kach? Przede wszystkim zad³u¿enie. Wiedzia³em,

¿e jest, chocia¿ w swych przedwyborczych podró¿ach, mówi³em 

o mniejszych sumach. To zad³u¿enie, to dla nas wszystkich 

prawdziwy gorset, coœ co uniemo¿liwia normalne 
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funkcjonowanie. Tym bardziej, ¿e jesteœmy przed najbardziej 

drogimi inwestycjami, budow¹ wodoci¹gów i kanalizacji. Mój 

poprzednik rozpoczyna³ sw¹ kadencjê z 800 000 tysiêcznym 

zad³u¿eniem. Nam przypad³o zad³u¿enie 12 milionowe. To 

dramatyczna historia. Drugim utrudnieniem jest niestarannie 

przygotowanie w roku ubieg³ym projektu bud¿etu na rok 2007. 

Wspomina³em ju¿ o tym w jednej z wypowiedzi w "Tygodniku 

Ostro³êckim". Napotka³em bud¿et, który pogubi³ szereg pozycji. 

Zosta³y znacznie pomniejszone œrodki na stypendia za naukê, 

za osi¹gniêcia sportowe, zabrak³o œrodków na obowi¹zkowe 

przecie¿ podwy¿ki dla nauczycieli. Ta tylko suma siêga blisko 

230 000 tysiêcy z³otych. Zmagamy siê z tym do dzisiaj. Smuci³y 

mnie anonimowe skargi w "Tygodniku", nie dra¿ni³y, czy 

denerwowa³y, ale w³aœnie smuci³y. By³y p³ytkie, tendencyjne, 

cyniczne. Nie umiem zrozumieæ ludzi, którzy pisz¹ anonimy. To 

zreszt¹ nie w naturze Kurpiów, taka sk³onnoœæ do donosów. 

A pora¿ki osobiste? Czasami przychodzi bezradnoœæ. Ten 

moment, gdy cz³owiek ju¿ nie mo¿e komuœ pomóc. Nie dlatego, 

¿e nie chce, ale po prostu nie mo¿e, bo przepisy, bo za póŸno, bo 

czegoœ brakuje. Tak bezradnoœæ boli. Bardzo boli.

Jak siê Panu wspó³pracuje z Rad¹ Gminy? Czy natrafi³ Pan 

na jakieœ trudnoœci?

Jestem zawodowym nauczycielem. Praca z ludŸmi nie jest dla 

mnie czymœ trudnym. Przeciwnie. W samej rozmowie 

dostrzegam najg³êbszy sens. Tylko szczere rozmowy potrafi¹ 

rozwi¹zywaæ, nawet najwiêksze, problemy. Rada Gminy sk³ada 

siê z 15 osób. To doroœli ludzie. Ka¿dy musi, w swoim sumieniu, 

zdecydowaæ, o formie, sposobie, motywach wspó³pracy 

z wójtem. Okreœli³em bardzo jasno swoje standardy 

i wymagania. ¯adnych zakulisowych ustaleñ, ¿adnego

wygrywania jednych przeciw drugim, ¿adnej gry interesów, 

¿adnych innych powi¹zañ ni¿ te merytoryczne. Proszê 

pamiêtaæ, ¿e radny nie jest przedstawicielem jednej wsi, nie jest 

równie¿ przedstawicielem tylko i  wy³¹cznie okrêgu wyborczego, 

jest radnym Gminy Kadzid³o, musi patrzeæ szeroko, musi 

widzieæ ca³¹ gminê, jej wszystkie potrzeby, trudnoœci, 

oczekiwania. Musi nas ³¹czyæ wzajemny szacunek, 

prawdomównoœæ, lojalnoœæ, wiarygodnoœæ. Nie istnieje inna 

propozycja wspó³pracy. Mam nadziejê, ¿e wszelkie trudnoœci 

bêd¹ stopniowo zanikaæ. Nie mo¿na s³u¿yæ komukolwiek 

innemu ni¿ wspólnocie gminnej. Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie. 

Wczeœniej, czy póŸniej, tak w³aœnie bêdzie. Istotn¹ osob¹ jest 

przewodnicz¹cy rady. Od pocz¹tku tej kadencji jest Nim Pan 

Jacek P³oski. D³ugo móg³bym wyliczaæ Jego zalety. Ma szerokie 

horyzonty, jest uczciwy, nie znosi arogancji, manipulacji, tego 

groŸnego zacietrzewienia, które nie pozwala spojrzeæ poza 

czubek w³asnego nosa. Taki przewodnicz¹cy odgrywa kapitaln¹ 

rolê, œwietnie ³¹czy ró¿nych ludzi, nikogo nie dzieli, nikogo nie 

rozgrywa,  pozosta je  wzorem, wzorem n ie  ty lko 

przewodnicz¹cego, ale równie¿ cz³owieka. Równie¿ dziêki 

takiemu przewodnicz¹cemu kadzidlañska Rada Gminy pracuje 

sprawnie, bez zastrze¿eñ. 

Przed wyborami obiecano ludziom wodê, obiecano, ¿e 

w roku 2007 pop³ynie z kranów woda, tam gdzie jeszcze nie 

ma sieci wodoci¹gowej. Jak jest naprawdê?

Ktokolwiek obiecywa³ to, k³ama³, mówiê to z ¿alem, ale z pe³n¹ 

odpowiedzialnoœci¹. Od dawna znana jest pe³na procedura 

pozyskiwania œrodków unijnych, zna j¹ ka¿dy urzêdnik, ka¿dy 

poprzedni wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Wniosek 

zostanie z³o¿ony w momencie, gdy zostan¹ og³oszone terminy 

naborów. Wiedziano o tym równie dobrze rok temu. Tym 

terminem mo¿e byæ listopad, mo¿e byæ grudzieñ. Minie klika 

mies iêcy zanim wniosek zostanie w Warszawie

rozpatrzony. Jeœli wszystko potoczy siê dla nas szczêœliwie, 

wówczas bêdziemy mogli przyst¹piæ do przetargów. Prace bêd¹ 

siê rozpoczyna³y albo jesieni¹ 2008 roku, albo te¿ wiosn¹ w roku 

2009. To s¹ daty realne i w ¿aden sposób nie zale¿¹ od wójta czy 

któregokolwiek z urzêdników. Rzecz najwa¿niejsza. 
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Lata 2008-13 to nie s¹ dobre lata na budowanie wodoci¹gów. Po 

prostu pieni¹dze na te cele zosta³y mocno okrojone. Nasze 

wodoci¹gi, wodoci¹g pó³nocny i po³udniowy, wymagaj¹ oko³o 

14 000 000 z³otych, wed³ug cen sprzed roku. Dzisiaj ta suma 

mo¿e byæ wy¿sza 0 20-30%. Tymczasem na wszystkie 

wodoci¹gi, w ca³ym województwie mazowieckim, proszê 

pozwoliæ, ¿e powtórzê, w ca³ym województwie mazowieckim 

przeznaczono oko³o 70 000 000 z³otych. To znaczy, ¿e tylko 

nasza gmina potrzebuje 1/5 wszystkich pieniêdzy. Obawiam siê, 

¿e to zbyt wielkie oczekiwania. Jeszcze s³owo o kanalizacji 

w Kadzidle. Tutaj natknêliœmy siê na równie wielkie, chocia¿ 

inne, przeciwieñstwa. Przed rokiem, jeszcze przed wyborami 

zaprojektowano kanalizacjê, któr¹ poprowadzon¹ ulicami 

powiatowymi. Wiosn¹ tego roku okaza³o siê, ¿e starostwo nie 

akceptuje takiego rozwi¹zania. Co gorsze nigdy go nie 

akceptowa³o. Po d³ugich rozmowach kompromis wygl¹da 

nastêpuj¹co. Gmina Kadzid³o, chc¹c realizowaæ tê inwestycjê, 

musia³a przej¹æ ulice 1-go Maja, Koœciuszki, Pi³sudskiego. Nie 

jest to dla nas dobre rozwi¹zanie, jest natomiast konieczne. 

W innym przypadku nie bylibyœmy w stanie wykonaæ 

kadzidlañskiej kanalizacji. ¯al, ¿e te wszystkie ustalenia nie 

zapad³y przed rokiem, gdy przystêpowano do projektowania 

tych przedsiêwziêæ. Na szczêœcie te problemy s¹ ju¿ poza nami.

Du¿o mówimy o inwestycjach, pomówmy o zmianach 

dostrzeganych na co dzieñ. W Kadzidle i gminie jest coraz 

czyœciej, estetyczniej, widaæ ludzi pracuj¹cych 

i porz¹dkuj¹cych nasz¹ gminê. Sk¹d ta odmiana?

Jest taka piêkna modlitwa: Staram siê myœleæ o tym przes³aniu. 

Nie wiem, czy uzyskamy wystarczaj¹co wiele pieniêdzy na

wodoci¹gi. Jeœli nie, bêdziemy musieli pogodziæ siê z tymi 

przeciwnoœciami i szukaæ innych rozwi¹zañ. Nie wiem, czy 

planowana kanalizacja szybko ujrzy œwiat³o dzienne. To s¹ 

ogromne przedsiêwziêcia. Tak wiele zale¿y od tak wielu, 

ró¿nych czynników. Ale s¹ sprawy, które zale¿¹ tylko od nas, 

mo¿e nie w pe³ni, ale w przewa¿aj¹cej mierze. Na pewno 

porz¹dek, na pewno codzienny szacunek dla ludzi, na pewno 

tysi¹ce drobnych spraw, na pewno promocja gminy, na pewno 

wycieczki, kolonie dla dzieci z naszej gminy, na pewno próba 

pokazania gminy w lokalnej prasie, pokazania z dobrej strony, 

na pewno wyjazdy z dzieæmi na pi³karskie mecze, na pewno 

zaproszenie Legii Warszawa. Czystoœæ jest czymœ co 

zaœwiadcza o nas wszystkich. Ten pomys³ jest prosty. K³aniam 

siê nisko Paniom z Urzêdu Pracy, które mia³y dla mnie tyle 

cierpliwoœci, gdy prosi³em o kolejne miejsca dla bezrobotnych. 

K³aniam siê nisko wszystkim Paniom, które sprz¹taj¹ ulice, 

Panu Prezesowi Adamowi Bia³obrzeskiemu, który tê pracê 

œwietnie organizuje. K³aniam siê wszystkim ludziom dobrej woli, 

którzy zechcieli pomóc, tak piêknie, tak bezinteresownie.

Niedawno „Kurier Ostro³êcki” zamieœci³ wyniki sondy, 

w której dziennikarze pytali ostro³êczan, która gmina dba 

najbardziej o kulturê kurpiowsk¹. Gmina Kadzid³o zajê³a 

pierwsze miejsce - to niew¹tpliwy sukces. Jak tworzy siê tak 

pozytywny wizerunek Kadzid³a i gminy Kadzid³o?

Kulturê trzeba kochaæ. Trzeba umieæ j¹ pokochaæ szczerze. 

I Kurpie trzeba pokochaæ. Pokochaæ równie szczer¹ mi³oœci¹. 

Na Kurpiach, naszych, zielonych, kadzidlañskich, ¿yje tylu 

wspania³ych twórców, ¿e nie mo¿na ich nie zauwa¿yæ, nie 

mo¿na ich nie doceniæ, nie mo¿na im nie pomóc. Pamiêtam moj¹ 

polemikê, z poprzednim wójtem, polemikê zamieszczon¹ 

w „Tygodniku Ostro³êckim”, gdzie zosta³em skrytykowany za to, 

¿e w grudniu, ju¿ jako wójt, zakupi³em wyroby rêkodzielnicze od 

naszych artystów. Naprawdê trudno mi to zrozumieæ. Kurpie 

opieraj¹ sw¹ pomyœlnoœæ na trzech filarach. Pierwszy z nich 

stanowi¹ rolnicy, najwa¿niejsza niew¹tpliwie grupa zawodowa. 

Bez rolników, krów, mleka byœmy po prostu nie mogli 

funkcjonowaæ. To nie przypadek, ¿e Stowarzyszenie Hodowców 

i Producentów Mleka, któremu przewodniczy Wies³aw 

Ogniewski, jest postrzegane jako jedno z najaktywniejszych  
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w Polsce. Drugim filarem pozostaj¹ lokalni pracodawcy, wielcy 

i mali, w³aœciciele firm i najdrobniejsi handlarze na ryneczku. To 

oni tworz¹ miejsca pracy, oni wspieraj¹ ró¿ne przedsiêwziêcia, 

oni decyduj¹, w du¿ej mierze, o rozwoju gminy. Filar trzeci to 

w³aœnie kultura i twórcy. Kultura pojmowana szeroko, od smalcu 

i piwa kozicowego a¿ po rzeŸbê, taniec, œpiew. To s¹ ludzie 

i umiejêtnoœci bezcenne. Dla mnie osobiœcie jest to szczególna 

przestrzeñ, gdzie prymat ducha nad naszymi u³omnoœciami nie 

podlega dyskusji. Kultura kurpiowska jest darem od Pana Boga. 

Wycinanka kurpiowska jest czymœ co przypomina, ¿e œwiat 

bywa doskona³y. Jeœli to wszystko wiemy, rozumiemy, 

doceniamy wówczas jest nam w ¿yciu ³atwiej. To dla mnie 

naturalna droga i naturalna powinnoœæ wobec ludzi kultury. 

Wa¿ne s¹ kontakty z wieloma ludŸmi. Wa¿ne s¹ ciekawe

propozycje, które trafiaj¹ do nas coraz czêœciej. Tylko w tym roku 

Zespó³ "Kurpianka" wyje¿d¿a³ dwukrotnie za granicê. 

Wielokrotnie koncertowa³ w Polsce. Wydaliœmy dwie ksi¹¿ki 

poœwiêcone KurpiowszczyŸnie. Ostro³êckie Spotkania 

Literackie bêd¹ odbywa³y siê tak¿e w Kadzidle. Pan Dyrektor 

Kuratorium Oœwiaty Delegatury w Ostro³êce poprosi³, by 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 

na które przyjedzie ponad 100 osób z ró¿nych zak¹tków, w tym 

goœcie z Kuratorium Mazowieckiego, odby³o siê w³aœnie 

w Kadzidle. Urz¹d Marsza³kowski na swoje wielkie grzybobranie 

przyjecha³ do Wachu. Twórcy z naszej gminy s¹ ozdob¹ 

dziesi¹tków festynów, spotkañ, jarmarków. Pan Andrzej 

Staœkiewicz wygra³ Ogólnopolski Konkurs na zabawkê ludow¹. 

Pani Wies³awa Bogdañska zosta³a zaproszona do Irlandii. 

Wkrótce bêdziemy obchodziæ 60 rocznicê utworzenia zespo³u 

„Kurpianka” . Przyjad¹ Goœcie z ca³ej Polski. Mam nadzieje, ¿e 

kolejne lata bêd¹ jeszcze owocniejsze. Kultura kurpiowska daje 

nam wszystkim g³êbszy oddech. Przyje¿d¿aj¹ do nas ró¿ni 

ludzie, wielcy politycy, profesorowie, pisarze, poeci, 

przyje¿d¿aj¹ z du¿ych miast, przyje¿d¿aj¹ i podziwiaj¹. Nie 

jesteœmy prowincj¹. Nie czujmy siê gorsi. Taniec kurpiowski jest

równie wa¿ny dla kultury jak Zamek Królewski w Warszawie. 

Musimy w to tylko uwierzyæ. I umieæ o tym opowiedzieæ innym.

Co by³o dla Pana najwiêksz¹ niespodziank¹ podczas tej 

kadencji?

Zbiórka s³omy i siana. Kilka tygodni temu dotar³a do mnie 

proœba. Jej autorem by³ Pan Janusz Kotowski, Prezydent 

Ostro³êki. Zosta³em poproszony o dostarczenie 1000 kostek 

s³omy i dwóch bel siana. Wszystko to na bitwê ostro³êck¹. 

W zamian oferowano nam umieszczenie herbu naszej gminy na 

plakacie informuj¹cym o tym wydarzeniu. To by³a dobra 

propozycja. Miano wydrukowaæ tysi¹ce plakatów, 

z umieszczonym herbem naszej gminy. Poprosi³em o pomoc

so³tysów. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e z samej tylko Jazgarki 

przywieziono blisko pó³ tysi¹ca kostek s³omy. Ju¿ po bitwie Pani 

dyrektor Maria Samsel dziêkowa³a, w obecnoœci 15 000 widzów, 

gminie Kadzid³o za pomoc i ¿yczliwoœæ. Mia³em okazjê 

i zaszczyt przed t¹ sam¹ publicznoœci¹ podziêkowaæ Pañstwu 

so³tysom i wszystkim rolnikom z gminy. Mo¿e po raz pierwszy 

podczas mojego wójtowania poczu³em dumê i ogromn¹ 

satysfakcjê, równie¿ pewien rodzaj wzruszenia, które p³ynie 

z poczucia, ¿e tyle dobrych ludzi woko³o, tyle bezinteresownych 

osób. Drug¹ niespodziank¹, której autorem jest pracownik 

Urzêdu Gminy, jest strona internetowa. Doœæ powiedzieæ, ¿e 

wchodz¹c do Urzêdu zasta³em stronê nieaktualn¹. Ostatnia jej 

nowelizacja siêga³a chyba 2004. W przeci¹gu kilku miesiêcy 

powsta³o prawdziwe arcydzie³o, które zosta³o dostrze¿one 

i pochwalone przez "Tygodnik Ostro³êcki". Dziêki tej stronie

(www.kadzidlo.pl) piêknie zaistnieliœmy w Polsce i na œwiecie. 

Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia w latach kolejnych?

Jeœli mówimy o inwestycjach, to na pewno wodoci¹gi, 

kanalizacja, asfaltowanie dróg gminnych poza Kadzid³em i dróg 

osiedlowych w Kadzidle, Dylewie. W kilku miejscowoœciach stan 

dróg jest katastrofalny. Dróg bardzo brakuje w Wachu. To 
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miejscowoœæ bardzo rozproszona i drogi s¹ pilnie potrzebne. 

Poza tym setki innych, drobniejszych spraw. Mam nadziejê, ¿e 

powstan¹ œwietlice wiejskie, boiska przyszkolne, place zabaw. 

Wa¿ne s¹ sprawy codzienne. Utrzymanie dróg. Bie¿¹ca 

konserwacja oœwietlenia. ¯yczliwoœæ. ¯yczliwoœæ urzêdników 

gminnych. ¯yczliwoœæ wójta. ¯yczliwoœæ ludzi. Równie¿ 

cierpliwoœæ dla mnie, o któr¹ proszê. Mam nadziejê, ¿e 

skoñczy³y siê anonimy, które przecie¿ œwiadcz¹ o s³aboœci ich 

autorów. Mam nadziejê, ¿e wiêkszoœæ problemów 

rozstrzygniemy siadaj¹c naprzeciwko siebie i szukaj¹c 

najlepszych rozstrzygniêæ. Wa¿ne s¹ te nasze codzienne

rozmowy, za które jestem wdziêczny. Trzymajmy kciuki, ¿eby 

uda³o siê jak najwiêcej.

Proszê powiedzieæ czego ¿yczy Pan sobie na kolejne lata?

W ¿yciu zawodowym mam jedno, ale za to niema³e, marzenie. 

Marzê, by mieszkañcy naszej gminy, mieli pewnoœæ, ¿e zawsze 

próbujê pomóc, ¿e zawsze bardzo siê staram, ¿e w ¿aden 

sposób nie uto¿samiam w³adzy z przywilejami, ¿e woda sodowa 

nie uderzy mi do g³owy. Bêdê z pewnoœci¹ pope³nia³ b³êdy, wiele 

zamierzeñ pewnie siê nie uda, z pewnoœci¹ nie zdo³am pomóc 

wszystkim, którzy na tê pomoc oczekuj¹. Proszê jednak zawsze 

mieæ pewnoœæ, ¿e nie lekcewa¿ê swoich obowi¹zków, ¿e 

szacunek dla ludzi jest dla mnie wartoœci¹, bez której istnienie 

nie mia³oby wiêkszego sensu. Proszê pozwoliæ, ¿e zakoñczê 

moj¹ ulubion¹ anegdotk¹. Po Powstaniu Warszawskim Mi³osz

wêdrowa³ na po³udnie. Min¹³ piêkny, czysty staw. Wszed³ na 

bardzo zaniedbane podwórko, poœrodku którego, w ka³u¿y 

tapla³y siê kaczki. Zapyta³ w³aœciciela: dlaczego te kaczki taplaj¹ 

siê w brudnej ka³u¿y, jeœli tak blisko jest czysty staw? Po chwili 

us³ysza³ odpowiedŸ: ba, gdyby one o tym wiedzia³y. Mam 

wra¿enie, ¿e czasami wystarczy wiedzieæ o czymœ dobrym, by 

œwiat ca³y, nagle wypiêknia³. 

Dziêkujê za rozmowê.
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Zajêcia w bibliotekach w roku szkolnym 2007/2008

Gminna Biblioteka Publiczna im. W. WoŸniaka w Kadzidle

W ka¿dy pi¹tek o godzinie 16.00 rozpoczynaj¹ siê zajêcia kó³ka 

plastycznego.

Filia biblioteczna w Chudku

W ka¿dy pi¹tek od godziny 15.00 do godziny 17.00 odbywaj¹ siê 

zajêcia plastyczne prowadzone przez Pana Kazimierza 

Nurczyka.

Filia biblioteczna w Dylewie

W listopadzie i w grudniu w ka¿d¹ œrodê od godziny 16.00 do 

18.00 bêd¹ trwa³y zajêcia "Czekaj¹c na pierwsz¹ gwiazdkê".

20 lat biblioteki w Chudku

3 paŸdziernika 2007 r. w filii bibliotecznej w Chudku odby³a siê 

uroczystoœæ z okazji 20-lecia powstania placówki. Program 

artystyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³ 

w Chudku. Podczas uroczystoœci zosta³ rozstrzygniêty 

og³oszony wczeœniej konkurs pn.: "Moja biblioteka".

Wystawy w Bibliotece

Bardzo ciekaw¹ inicjatywê podjê³a Pani Wies³awa Sobiech, 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha WoŸniaka 

w Kadzidle. W ka¿dym miesi¹cy w placówce s¹ organizowane 

wystawy prezentuj¹ce twórczoœæ artysty z terenu naszej gminy.

W czerwcu mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê prac Karoliny 

Kaczyñskiej z Kadzid³a - absolwentki liceum plastycznego w 

Supraœlu.

W lipcu obrazy Micha³a Kulasa z Kadzid³a.

W sierpniu prace

 Andrzeja Staœkiewicza 

z Kadzid³a.

We wrzeœniu wystawê z okazji 

50-lecia twórczoœci 

Czes³awy Kaczyñskiej z Dylewa.

W paŸdzierniku  wystawê

 prac Marianny Staœkiewicz

z Kadzid³a..

(fot. Archiwum)

(fot. Archiwum)
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Mamy ISSN

Jak zapewne czytelnicy zauwa¿yli na pierwszym numerze 

"Nowin" nie by³o symbolu ISSN. Zgodnie z przepisami pierwszy 

numer gazety wychodzi bez ww. symbolu, który jest nadawany 

przy drugim wydaniu. "Nowiny Kadzidlañskie" zarejestrowano 

w miêdzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach 

ci¹g³ych i oznaczono symbolem ISSN 1898-3693.

Awans w kadzidlañskiej Policji

24 lipca kierownik posterunku Policji w Kadzidle Stanis³aw 

Sobieraj (na zdjêciu) otrzyma³ awans na aspiranta sztabowego. 

Tego samego dnia z okazji Œwiêta Policji Wójt Gminy Kadzid³o 

Dariusz £ukaszewski 

przyzna³ nagrody 

dla trzech policjantów 

z posterunku w Kadzidle.

Niedziela na Wsi - Chudek 2007

12 sierpnia 2007 r. w Chudku po Mszy Œwiêtej o godzinie 13.00 

rozpoczê³a siê Niedziela na wsi.  Wyst¹pi³ kabaret z Golanki, 

dzieci z Klubu Tañca Towarzyskiego FAN z Ostro³êki, Zespó³ 

Folklorystyczny z Zawad (na zdjêciu),"Kumple" z Zawad. Odby³y 

siê konkursy: Wiedzy 

o ruchu drogowym, na 

Najlepszego Ch³opa we Wsi 

oraz pokazy stra¿ackie. 

Najpiêkniejsza zagroda w Gminie Kadzid³o 2007

14 sierpnia zosta³y rozdane nagrody w tegorocznym konkursie 

na najpiêkniejsz¹ zagrodê. Wygrali 

Pañstwo Jan i Sabina Zapertowie 

z Klimk (zdjêcie obok przedstawia

fragment zagrody Pañstwa 

Zapertów).

Wygraliœmy w sonda¿u

Pracownicy "Kuriera Ostro³êckiego" przeprowadzili sonda¿ 

wœród 200 mieszkañców Ostro³êki, którym zadano pytanie: 

"Która gmina dba najlepiej o dziedzictwo kulturowe Kurpiów".  

Najwiêcej punktów zdoby³a Gmina Kadzid³o! �ród³o: "Kurier 

Ostro³êcki" nr 24 (24), str. 11.

Do¿ynki Mazowieckie

26 sierpnia w Makowie Mazowieckim odby³y siê Do¿ynki 

Województwa Mazowieckiego, Diecezji P³ockiej i Powiatu 

Makowskiego. Gminê Kadzid³o reprezentowa³y na nich Panie 

z Golanki z wykonanym przez 

siebie wieñcem: Gra¿yna 

Rolka, Janina Pu³awska, 

Celina Perzan, Regina 

Kania (na zdjêciu), które 

wykona³y równie¿ wieniec dla Starosty Makowskiego. 

Niedziela Kadzidlañska

2 wrzeœnia po Mszy Œwiêtej wieñce do¿ynkowe zosta³y 

przeniesione do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle, gdzie 

nast¹pi³o uroczyste otwarcie imprezy przez Wójta, Pana 

Dariusza £ukaszewskiego. Podczas tegorocznej Niedzieli 

wyst¹pili: Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" 

z Kadzid³a, "Kumple" z Zawad, zespó³ cheerleaders (na zdjêciu) 

z ZPO w Kadzidle, Zespó³ 

Taneczny z Dylewa, Kabaret 

"Mafio³a" z Ostro³êki, aktorzy

 z Teatru Otwartego z Krakowa 

oraz gwiazda wieczoru

"Czerwony Tulipan" z Olsztyna.

W konkursie wiedzy o ruchu drogowym, zorganizowanym przez 

WORD w Ostro³êce rower wygra³a Natalia Kisiel z Kadzid³a. 

W turnieju wsi wygra³a wieœ Tatary, drugie miejsce zajê³y ex 

aequo Gleba i Kadzid³o, trzecie Golanka, czwarte Chudek. 

o
t.
 A

rc
h

iw
u

m
f

fo . Archiwumt

 ifot. Arch wum

fot. A c wumr hi

 
fo

t.
A

rc
h

iw
u

m

Nowiny z gminy



Nowa droga 

Miêdzy Oœrodkiem Zdrowia a terenem GS-u powstanie nowa 

droga dojazdowa do przedszkola. 

Na zdjêciu mo¿na zobaczyæ jak 

wygl¹da³ teren przed wycink¹ 

drzew.

Nowe ogrodzenie

Wokó³ Zespo³u Placówek Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana 

Wyszyñskiego w Kadzidle powsta³o

ogrodzenie. Wykonawc¹ by³a Firma 

Budowlano-Handlowa FINBUD 

Czes³awa M¹ki z Kadzid³a. 

Ogrodzenie zosta³o wykonane z siatki (249 metrów) oraz 

przêse³ metalowych (155,5 metra). Zosta³y zamontowane 

bramy oraz furtki.

Œwiêto Kukurydzy

16 wrzeœnia podczas Œwiêta Kukurydzy w Dylewie mo¿na by³o 

zobaczyæ mieszañce 

kukurydzy, by³y oferty 

handlowe i us³ugowe 

firm, mo¿na by³o 

zobaczyæ sprzêt 

rolniczy, by³y stoiska 

informacyjne agencji obs³uguj¹cych rolnictwo. Wyst¹pili m.in.: 

Skaner, D-Bomb, Kumple z Zawad, Izabela Trojanowska.

W konkursie o ruchu drogowym  WORD w Ostro³êce rowery 

wygrali Majka Sad³owska oraz Przemys³aw Sad³owski z Dylewa

Miss Lata 2007 z Kadzid³a

Alicja Burdyñska z Kadzid³a wygra³a plebiscyt czytelników 

"Tygodnika Ostro³êckiego" na Miss Lata 2007. 

Alicja ju¿ dwa razy gra³a rolê Panny M³odej

w Weselu Kurpiowskim.

Niedziela na wsi - Czarnia 2007

30 wrzeœnia na placu za Szko³¹ Podstawow¹ w Czarni odby³a 

siê Niedziela na Wsi. Goœciem honorowym by³ J.E. Biskup 

Pomocniczy £om¿yñski Tadeusz Bronakowski. Wyst¹pi³y dzieci 

ze szko³y w Czarni, dzieci z ZPO w Dylewie, grupa cheerleaders 

z ZPO w Kadzidle. Ze swoj¹ grup¹ œpiewacz¹ z Lelisa wyst¹pi³ 

Pan Henryk Kulesza, Kapela Kurpiowska Paw³a £aszczycha, 

Zespo³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" z Kadzid³a oraz 

zespó³ Everest. Przybyli na imprezê mogli podziwiaæ pokazy 

stra¿ackie, zaœ dzieci wzi¹æ udzia³

w konkursie Wojewódzkiego 

Oœrodka Ruchu Drogowego 

w Ostro³êce, w którym rowery 

wygrali Klaudia Nadolna z Czarni 

(na zdjêciu pierwsza od lewej) oraz Kasia Sad³owska z Dylewa.

Z OSTA TNIEJ CHWILI 

W dniach 12-14.10 Zespó³ "Kurpianka" tañczy³ i œpiewa³ na VIII 

Miêdzynarodowym Festiwalu Spó³dzielczych Zespo³ów 

Artystycznych "Têcza Polska" w Polanicy Zdroju. Przegl¹d 

odbywa³ siê pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w piêknym, stylowym Teatrze Zdrojowym im. 

Mieczys³awy Æwikliñskiej. Startowa³y 23 zespo³y. "Kurpianka" 

zajê³a 2 miejsce.
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(fot. Archiwum zespo³u)

Nowiny z gminy



I Kurpiowski Turniej Pi³ki Pla¿owej

29 lipca na nowych boiskach do pi³ki pla¿owej odby³ siê 

I Kurpiowski Turniej Pi³ki Pla¿owej o Puchar Wójta Gminy 

Kadzid³o i Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Kadzidle.

W kategorii szkó³ podstawowych wygra³a dru¿yna z Kadzid³a 

w sk³adzie:  Mateusz 

Dudek, Emil £ukaszewski 

oraz Sylwester Grala. 

W kategorii gimnazjów 

zwyciêstwo odnios³a 

równie¿ dru¿yna 

z Kadzid³a w sk³adzie: Arek Pierzcha³a, Adam M³ynarczyk 

i Krzysztof Siwak. W kategorii open wygra³a dru¿yna z Ostro³êki: 

Robert Wykowski i Edward Górecki. Robert Wykowski to 

Akademicki Mistrz Polski z roku 2001 i wicemistrz z roku 2002 

oraz cz³onek kadry Polski w sezonie 2004. Podczas turnieju 

odby³ siê konkurs WORD o ruchu drogowym, w którym rower 

wygra³a Ania Szab³owska z Kadzid³a.

I Kurpiowski Bieg Uliczny

25 sierpnia odby³ siê w Kadzidle I Kurpiowski Bieg Uliczny. 

Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: szko³y podstawowe, 

gimnazja oraz open. Oto zwyciêzcy:

Szko³a podstawowa - dziewczêta: 1. Natalia Bieñkowska, 2. 

Alicja Ga³¹zka, 3. Aldona Kania. Szko³a podstawowa - ch³opcy: 

1. Karol Ga³¹zka, 2. Antoni Karczewski, 3. £ukasz Sobiech.

Gimnazja - dziewczêta: 1. Joanna Banach, 2. Justyna 

Szab³owska, 3. Natalia Ga³¹zka. Gimnazja - ch³opcy: 1. Rafa³ 

Mielnicki, 2. Marcin Kube³, 3. Mateusz Duszak.

Open - kobiety: 1. Justyna Orzechowska, 2. Marianna Pêdzich, 

3. Katarzyna Pierzchanowska. Open - mê¿czyŸni: 1. Bart³omiej 

Pêdzich, 2. Miros³aw Wilkowski, 3. Przemys³aw D¹browski.

Biegowi towarzyszy³ konkurs WORD w Ostro³êce dotycz¹cy 

przepisów ruchu drogowego, w którym rowery wygrali: 

Ma³gorzata Zera oraz Agnieszka Pierzchanowska.

Trzeci rower ufundowany przez Pañstwa Marzenê i Zenona 

Majewskich wygra³ Miros³aw Wilkowski.

Kwoty pieniê¿ne na nagrody przekazali: Panowie Adam i Micha³ 

Bia³obrzescy; Pan 

Adam Ciê¿ar; Pan 

Krzysztof Deptu³a; 

Pan Wiktor Deptu³a; 

Pan Miros³aw Duszak; 

Pan Krzysztof Duszak; 

Pan Wiktor Gers; Pan Dariusz £ukaszewski; Pan Czes³aw 

M¹ka; Pan Jacek P³oski; Pan Janusz Tabaka; Pan Tomasz 

Tomczak. Nagrody w postaci kubków promocyjnych dla 

zwyciêzców ufundowa³ PZU.

Kurpik Kadzid³o - Legia Warszawa 

Dziêki staraniom Wójta Dariusza £ukaszewskiego 15 wrzeœnia 

na stadionie w Kadzidle zosta³ rozegrany mecz towarzyski 

pomiêdzy Kurpikiem Kadzid³o a m³odzie¿ówk¹ Legii. Niestety 

Kurpik przegra³ 6:0.

Przed meczem dla naszej dru¿yny zaœpiewa³a Pani Apolonia 

Nowak, zaœ pi³karze Legii us³yszeli swój hymn (którym zawsze 

kibice witaj¹ dru¿ynê) "Hymn o Warszawie" Czes³awa Niemena. 

W drugiej po³owie meczu w barwach Kurpika zagrali pi³karze 

Korony HiD Ostro³êka. W przerwie meczu wœród kibiców 

rozdawane by³y gad¿ety Legii, m.in. d³ugopisy, smycze, p³yty.

W konkursie o ruchu drogowym w przerwie meczu 

organizowanym przez WORD w Ostro³êce rowery wygra³y: 

Marta Trzciñska oraz Kamila Duszak - obie z Kadzid³a.

Nowiny sportowe
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Dzieñ Patrona

28 wrzeœnia w Kadzidle odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane 

z obchodami Dnia Patrona Publicznego Gimnazjum im. 

Aleksandra Krzy¿anowskiego "Wilka".

Przed Msz¹ Œwiêt¹ odby³a siê w koœciele uroczysta akademia, 

zaœ podczas Mszy œlubowanie uczniów klas pierwszych. 

(zdjêcie obok)

G³os zabrali: Senator RP Olga Krzy¿anowska (córka Aleksandra 

Krzy¿anowskiego) (na zdjêciu), Wójt Dariusz £ukaszewski, p.o. 

Dyrektora Gimnazjum Halina 

Prusaczyk, Starosta Ostro³êcki 

Stanis³aw Kube³, Dyrektor 

Delegatury w Ostro³êce 

Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Wojciech Domañski.

Na uroczystoœci goœci³ równie¿ Pan Andrzej Bednarczyk 

Dyrektor Delegatury w Ostro³êce Urzêdu Wojewódzkiego 

w Warszawie oraz Pan Edward Mierzejewski - Prezes 

Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, Ko³a 

w Ostro³êce. Po Mszy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni 

goœcie przeszli do budynku gimnazjum, gdzie mia³o miejsce 

uroczyste ods³oniêcie oraz poœwiêcenie œciany z symbolami 

narodowymi.

Uczniowie na stadionie Legii

Uda³a siê wyprawa m³odych kibiców Legii z gminy Kadzid³o na 

mecz sto³ecznej dru¿yny z Borussi¹ Dortmund, który odby³ siê 

3 paŸdziernika. Z zaproszenia Pana Dariusza £ukaszewskiego, 

wójta gminy, skorzystali gimnazjaliœci z Kadzid³a, Chudka, 

Wachu i Dylewa.

Dzieñ Edukacji Narodowej 

10 paŸdziernika w hali sportowej w Kadzidle odby³y siê 

uroczystoœci Dnia Edukacji Narodowej powiatów pozostaj¹cych 

pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oœwiaty 

w Warszawie - Delegatury w Ostro³êce. S¹ to powiaty: 

ostro³êcki, makowski, 

wyszkowski, ostrowski 

oraz przasnyski.

Bardzo piêknie 

przywita³ wszystkich 

zebranych Wójt 

Dariusz £ukaszewski. Nastêpnie Panowie Cezary Pomarañski 

(Wicewojewoda Mazowiecki) oraz Grzegorz Tyszko 

(Mazowiecki Kurator Oœwiaty) odznaczyli 113 nauczycieli 

z piêciu powiatów medalami i wrêczyli nagrody. Cz³onkowie 

Zespo³u Folklorystycznego "Kurpianka-Cepelia" z Kadzid³a 

wrêczyli wszystkim wyró¿nionym nauczycielom wycinanki 

kurpiowskie oraz p³yty z zapisem Wesela Kurpiowskiego. Na 

zakoñczenie zgromadzeni w sali goœcie obejrzeli wystêp 

"Kurpianki". Wœród 

odznaczonych 

znalaz³y siê trzy Panie 

z terenu naszej gminy.

Pani Halina Lesiñska 

z Zespo³u Placówek 

Oœwiatowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Kadzidle 

(od lewej), Pani Beata Kinga Dawid ze Szko³y Podstawowej 

w Czarni (po prawej) oraz...

... Pani El¿bieta Maria Lesiñska ze 

Szko³y Podstawowej w Jazgarce.

(fot. Archiwum)

(fot. Archiwum)

(fot. Archiwum)

Nowiny oœwiatowe



 Niew¹tpliw¹ gwiazd¹ podczas g³ównych sobotnich uroczystoœci 

by³ Zespó³ "Kurpianka", którego koncert przyci¹gn¹³ rzesze 

widzów, wœród których nie zabrak³o naszych rodaków. By³y ³zy 

wzruszenia i piêkne s³owa podziêkowañ.

"Kurpianka" wyje¿d¿aj¹c z Kadzid³a, mimo póŸnej pory, by³a 

¿egnana nie tylko przez rodziców, ale równie¿ przez wójta 

Dariusza £ukaszewskiego, so³tysa Tadeusza Bieñkowskiego 

i dyrektora GOKSiR Miros³awa Boronia.

Jad¹c do Irlandii zespó³ przeje¿d¿a³ przez Niemcy, Holandiê, 

Belgiê, Francjê gdzie 50 km tunelem pod kana³em La Manche  

przejecha³ z Calais we Francji do Folkestone w Wielkiej Brytanii. 

Z Holyhead promem przep³yn¹³ do stolicy Irlandii Dublina, dalej 

autostrad¹ dotar³ do stolicy Irlandii Pó³nocnej Belfastu, gdzie 

mieszka³ przez ca³y pobyt na festiwalu.

Na miejscu organizatorzy zapewnili zwiedzanie stolicy - Belfast, 

miasta Portadown oraz 

wycieczkê nad najwiêksze 

jezioro wysp brytyjskich 

- Lough Neagh. W drodze 

powrotnej kilka godzin

zespó³ wygospodarowa³ na spacer po Dublinie oraz na 

zwiedzanie stolicy Anglii - Londynu, gdzie zwiedzi³ m.in. British 

Museum (zdjêcie powy¿ej).

"Kurpianka" wraz z kierownictwem chyli czo³o i przekazuje 

ogromne podziêkowanie dla Wójta Gminy Dariusza 

£ukaszewskiego, dziêki staraniom którego wyjazd zosta³ 

sfinansowany przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego 

Tomasza Siemoniaka. Dziêkuje równie¿ Staroœcie 

Ostro³êckiemu Stanis³awowi Kub³owi za udzielone wsparcie 

finansowe oraz Panom Janowi P³oskiemu i Tadeuszowi 

Dokowskiemu, dziêki którym przygotowano degustacjê 

kurpiowskich smako³yków na festiwalu. S³owa wdziêcznoœci 

kieruje te¿ do Pana Krzysztofa Zery, który op³aci³ ubezpieczenie 

zespo³u 

11 wrzeœnia Zespó³ Folklorystyczny "Kurpianka-Cepelia" 

z Kadzid³a wyjecha³ do Irlandii Pó³nocnej na Festiwal "Country 

Comes to Town" w Portadown (wróci³ 18 wrzeœnia). Chc¹c 

przybli¿yæ kulturê jednego z regionów Polski organizatorzy 

zaprosili kadzidlañski zespó³, twórczyniê Wies³awê Bogdañsk¹ 

oraz przedstawicieli Fundacji Cepelia z Warszawy, by 

reprezentowali polsk¹ kulturê ludow¹. Festiwal "Country Comes 

to Town" czyli "Wieœ przybywa do miasta" odby³ siê ju¿ po raz 

9 w Portadown, mieœcie niegdyœ kojarzonym wy³¹cznie 

negatywnie, w przesz³oœci mia³o tam miejsce wiele krwawych 

staræ miêdzy katolikami i protestantami, to w³aœnie tu swój 

pocz¹tek mia³a Irlandzka Armia Republikañska. Od tamtego 

czasu sporo siê zmieni³o. W³adze miasta zrobi³y wiele, aby 

poprawiæ jego wizerunek. Jednym z pomys³ów by³o 

zorganizowanie ogólnokrajowego, cyklicznego festiwalu, który 

odbywa siê w ka¿d¹ trzeci¹ sobotê wrzeœnia od 1999 roku. 

Festiwal finansuj¹ w³adze okrêgu Craigavon, ale nie oby³oby siê 

bez pomocy wielkiej rzeszy ochotników, g³ównie rolników.

Koncepcj¹ festiwalu jest ukazanie w miejskim otoczeniu, przy 

uczestnictwie setek osób, starych rolnych rzemios³ 

i kulturalnego dziedzictwa. Dodatkowo blisko 30 000 goœci mo¿e 

zobaczyæ ¿ywe zwierzêta hodowlane, jakie maj¹ tutejsi rolnicy 

w swoich gospodarstwach, co w œrodku miasta stanowi nie lada 

atrakcjê. Wystawy rzemios³a, demonstracja dziedzictwa, ¿ywe 

zwierzêta, wiejska muzyka i tañce, miêdzynarodowe grupy 

folklorystyczne, filipiñski chór, brazylijskie tañce i œpiew, chiñska 

kultura i rzemios³a, szkocka wiejska kapela, irlandzkie i szkockie 

tañce, tradycyjny rynek, stra-

gany, marionetki, wystawa 

kwiatów, wyœcigi gokartów, 

poci¹g parowy, pokaz kla-

sycznych samochodów, 

starych maszyn, traktorów i motocykli, wiele atrakcji dla dzieci, 

uje¿d¿anie i tresura koni - to niektóre z festiwalowych atrakcji.
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Nasz folklor



 

1. Jak nazywa siê trener Legii Warszawa? 

2. Co to s¹ fafernuchy? 

3. Kto jest so³tysem wsi Klimki? 

4. Co to jest kilt? 

5. Gdzie znajduje siê oryginalny obraz Matki Bo¿ej 

Ostrobramskiej? 

6. Jak nazywa siê s³ynny rzeŸbiarz, który mieszka i tworzy 

w Czarni? 

7. Przy jakiej ulicy mieœci siê Urz¹d Gminy w Kadzidle?

8. Kto jest Przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Hodowców i 

Producentów Mleka? 

9. Jaki numer nosi g³ówna droga biegn¹ca przez Dylewo, 

Kadzid³o i Wach? 

10. Jaka rzeka przep³ywa przez Lwów?

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W KONKURSIE DLA DZIECI 

ZAMIESZCZONYM W DRUGIM NUMERZE GAZETKI 

"NOWINY KADZIDLAÑSKIE"

1. .............................................................................................

2. .............................................................................................

3. .............................................................................................

4. .............................................................................................

5. .............................................................................................

6. .............................................................................................

7. .............................................................................................

8. .............................................................................................

9. .............................................................................................

10. ...........................................................................................

Wszystkie dzieci zachêcamy do wziêcia udzia³u w konkursie i 

odpowiedzeniu na 10 pytañ zamieszczonych w bie¿¹cym 

numerze gazetki.  Losowanie nagród rzeczowych odbêdzie siê 

5 listopada 2007 roku w budynku Urzêdu Gminy w Kadzidle o 

godzinie 14.00.  W losowaniu nagród wezm¹ udzia³ osoby, które 

prawid³owo odpowiedz¹ na wszystkie pytania.

Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres:

Urz¹d Gminy Kadzid³o

ul. Targowa 4

07-420 Kadzid³o

na adres e-mail: gmina@kadzidlo.pl w pliku .doc lub .odt,

b¹dŸ przynieœæ osobiœcie do Urzêdu Gminy i z³o¿yæ 

w sekretariacie.

IMIÊ 

...................................................................................................

NAZWISKO

...................................................................................................

MIEJSCOWOŒÆ

...................................................................................................

ULICA/NUMER DOMU

...................................................................................................

POMYŒL, POSZUKAJ, ODPOWIED�...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

WYTNIJ, WYPE£NIJ I PRZEŒLIJ, B¥D� PRZYNIEŒ DO URZÊDU

Nowiny dla dzieci



      

K O M U N I K A T  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O  

W  S P R A W I E  W Y M I A N Y  D O W O D Ó W  O S O B I S T Y C H  

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w obiegu ró¿nymi, czêsto sprzecznymi 

informacjami dotycz¹cymi ewentualnego przed³u¿enia terminu wymiany 

ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych, Wojewoda Mazowiecki podaje do 

wiadomoœci mieszkañców województwa mazowieckiego, i¿ wymiana ta zakoñczy 

siê 31 grudnia 2007 r. Termin wymiany dowodów nie zostanie wyd³u¿ony. 

Wymiana starych dowodów osobistych (zielone ksi¹¿eczki) na nowe dowody 

plastikowe trwa od 2001 r. Realizacjê tak du¿ego przedsiêwziêia roz³o¿ono na 7 lat, 

st¹d rok 2007 jest ostatnim przewidzianym ustawowo terminem wymiany 

dowodów osobistych. Przez ponad szeœæ lat proces wymiany dokumentów 

przebiega³ s³abo. Taka sytuacja utrzymywa³a siê do miesi¹ca kwietnia br., pomimo 

i¿ gminy województwa mazowieckiego podawa³y swoim mieszkañcom informacje 

zwi¹zane z potrzeb¹ wczeœniejszej wymiany dowodów osobistych. 

Zintensyfikowane dzia³ania informacyjne administracji publicznej, mediów, 

koœcio³a i ró¿nych instytucji spowodowa³y gwa³towny wzrost liczby sk³adanych 

wniosków o wydanie dowodów osobistych. Przyk³adem harmonijnie uk³adaj¹cej 

siê wspó³pracy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej jest prowadzona od 

miesi¹ca czerwca br. akcja "Pañstwo obywatelom".

Wyrazem aktywnoœci samorz¹dów jest otwarcie szeregu urzêdów w soboty, a na 

terenach wiejskich równie¿ i w niedzielê. Osoby zainteresowane maj¹ mo¿liwoœæ 

skorzystania na miejscu z pomocy urzêdnika przy wype³nianiu wniosków 

i wykonania zdjêcia. Urzêdnicy docieraj¹ te¿ do miejsca zamieszkania osób 

s t a r s z y c h  i  c h o r y c h ,  u d z i e l a j ¹ c  i m w s z e c h s t r o n n e j  p o m o c y   

Parafia pw. NMP Ostrobramskiej Matki Mi³osierdzia

Dylewo, ul. Lipowa

07-420 Kadzid³o

Liczba wiernych: 1875 

Proboszcz: ks. mgr Jacek MAJKOWSKI, od 2005 r.

w uzyskaniu nowego dokumentu. Mimo du¿ej liczby osób oczekuj¹cych w 

urzêdach na mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosków o wydanie nowych dowodów 

osobistych, urzêdy wyd³u¿aj¹c czas pracy prowadz¹ obs³ugê do ostatniego klienta.

Pomimo jednak podjêcia przez administracjê szeregu tego typu ró¿nych dzia³añ na 

niespotykan¹ wczeœniej skalê, w dalszym ci¹gu w naszym województwie oko³o 

700 tys. mieszkañców nie z³o¿y³o jeszcze wniosków o wydanie dowodów 

osobistych.

Zwracam siê z gor¹cym apelem do tych mieszkañców którzy nie posiadaj¹ now- 

ego dowodu osobistego, aby nie czekali na ostatni¹ chwilê z wymian¹ 

podstawowego dokumentu jakim jest dowód osobisty, lecz ju¿ teraz udali siê do 

w³aœciwych miejscowo gmin i dope³nili tu obowi¹zku wymiany. 

Przypominam, ¿e wymiana dowodów osobistych [TERMIN SK£ADANIA 

WNIOSKÓW, przyp. red.] trwa tylko do 31 grudnia 2007 r. i termin ten nie 

zostanie przed³u¿ony. Wyd³u¿enie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym 

ksi¹¿eczkowe dowody osobiste bêd¹ mog³y poœwiadczaæ to¿samoœæ 

i obywatelstwo polskie, nie jest to¿same z przesuniêciem terminu wymiany 

dowodów. Wyd³u¿enie wa¿noœci dowodów dotyczy wy³¹cznie osób, które z³o¿¹ 

wnioski o wydanie dowodu do koñca grudnia br., lecz z uwagi na wyd³u¿ony okres 

oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, by³y po 1 stycznia 

2008  r.  pozbaw ione  mo¿ l iwoœc i  za ³ a tw ian ia  r ó¿nych  sp raw  

wymagaj¹cych potwierdzenia to¿samoœci.

    

          Wojewoda Mazowiecki

      /-/

                 Jacek Sasin

Parafia pw. NMP Ostrobramskiej Matki Mi³osierdzia zosta³a 

erygowana 21.08.2005 r. przez Biskupa £om¿yñskiego

Stanis³awa Stefanka. Powsta³a z terytorium parafii pw. Ducha 

Œwiêtego w Kadzidle. W 2005 roku w Dylewie zosta³a 

wybudowana tymczasowa kaplica, która mo¿e spe³niaæ funkcje 

œwi¹tyni parafialnej oraz przygotowano mieszkanie dla

duszpasterza.

Obecnie w Dylewie jest 

budowany nowy koœció³. 

Parafia Dylewo

fot. Archiwum

Informacje praktyczne
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