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Przypominamy, ¿e jesieni¹ tego
roku po raz pierwszy organizowane
bêdzie w powiecie strzeleckim �wiê-
to Chleba. Wierzymy, ¿e dziêki swo-
jemu niepowtarzalnemu klimatowi na
sta³e wejdzie do kalendarza powiato-
wych imprez jako rodzinny pikniku
z chlebem w tle. Chleb w wielu ujê-
ciach � mo¿na bêdzie go skosztowaæ,
a na starych fotografiach zobaczyæ,
jak dawniej powstawa³ bochen chle-
ba. Fototeka �l¹ska ju¿ dzi� zapowie-
dzia³a, ¿e udostêpni swoje zdjêcia �
obok publikujemy jedno z nich.

Z serdeczn¹ pro�b¹ zwracamy siê
te¿ do Pañstwa, by�cie przynosili do

Przed �wiêtem Chleba

nas stare fotografie, na których wid-
niej¹ sceny z dawnych uroczysto�ci
do¿ynkowych, ¿niw, korony ¿niwne,
czy fotografie dokumentuj¹ce piecze-
nie chleba.

A mo¿e zechcecie podzieliæ siê
tak¿e swoimi wspomnieniami z zwi¹-
zanymi z chlebem? Jego smakiem, za-
pachem? Zbierzmy te wspomnienia i
zdjêcia dawnych do¿ynek, koron, ko-
rowodów. Razem ocalmy to od zapo-
mnienia.

Zapraszamy do nas � Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 � pokój 310, nr tel.
77 440 17 13.

�Do kraju tego, gdzie kruszynê
chleba podnosz¹ z ziemi przez usza-
nowanie dla darów Nieba� Têskno
mi Panie�. Chleb w Polsce zawsze mia³
wyj¹tkowe znaczenie. Stanowi³ nie
tylko podstawê wy¿ywienia, ale by³
przede wszystkim symbolem rodzi-
ny, Boga, wspólnoty. Od wieków da-
rzono go niezwyk³ym szacunkiem. Do
dzisiaj pamiêtamy nasze babcie, któ-
re z estym¹ robi³y znak krzy¿a na
ka¿dym nowo rozpoczynanym bo-
chenku. Obecnie czasy trochê siê zmie-
ni³y. Nie pieczemy chleba w ka¿dym
domu, jak kiedy� bywa³o. Zajmuje-
my siê raczej jedynie konsumpcj¹ i
niewiele wiemy o samym procesie
jego powstawania.

Kupujemy go za du¿o, niezjedzo-
ny wyrzucamy go bez skrupu³ów,
marnujemy, nie zbieramy okruchów
jak w wierszu Norwida. I w niewielu
przysz³oby do g³owy, aby prze¿egnaæ
go znakiem krzy¿a. Dawniej by³oby
to nie do pomy�lenia. Chleb zjada³o
siê do ostatniej kromki, a z tego, co
zosta³o robiono wodziankê, lub dawa-
no zwierzêtom. Nie doceniamy chle-
ba, a przecie¿ nie mo¿emy siê bez nie-
go obej�æ.

Jednak s¹ miêdzy nami ludzie,
którzy nie ¿yj¹ tylko chlebem, ale tak-
¿e z chleba. W Zawadzkiem okre�le-
nie �chleb od Kupki� to od lat wy-
znacznik smaku, zapachu i w ogóle �
jako�ci pieczywa.

Helmut Kupka przygodê z pie-
karstwem rozpocz¹³ 30 lat temu, ma
wiêc ju¿ spore do�wiadczenie w bran-
¿y. Zawód piekarza jest w jego rodzi-
nie pewnego rodzaju tradycj¹. Roz-
pocz¹³ j¹ dziadek, który wybudowa³
piekarniê, a po nim kontynuowa³ j¹
ojciec. Ju¿ na pocz¹tku PRL-u jednak
przecie¿ stoczono �bitwê o handel�:
prywaciarzy raczej nie tolerowano.
Wiêc gdy upañstwowiono zak³ad -
dziadek móg³ zatrudniæ siê jedynie jako
pracownik, ojciec zrobi³ to samo. Przez
ca³e lata piekarnia nale¿a³a do PSS
Spo³em. Wreszcie nadszed³ czas, gdy
mog³a wróciæ do prawowitego w³a�ci-
ciela - kiedy wybudowano dla PSS
nowy, wiêkszy budynek.

To jedna z niewielu historii, gdzie
po latach wnuk mia³ szansê wróciæ do
interesu dziadków. Zazwyczaj takie
przypadki koñczy³y siê bezpowrotn¹
utrat¹. Piekarnia mimo up³ywu czasu

Gdy pieczenie chleba
staje siê tradycj¹

ma siê bardzo dobrze. Ró¿nica w jej
funkcjonowaniu teraz i kiedy� polega
na stopniu zmechanizowania produk-
cji. Obecnie wykorzystuje siê te¿ wiê-
cej gotowych mieszanek do pieczy-
wa, jednak pan Helmut stara siê sto-
sowaæ star¹, sprawdzon¹ recepturê i
kontynuowaæ tradycyjne metody
wyrobu.
- Dla mnie chleb to codzienny ar-
tyku³, który nigdy siê nie nudzi.
Wszystko mo¿e siê znudziæ, nawet
s³odycze, ale nigdy chleb � twierdzi.

Na pytanie, jak zostaæ dobrym
piekarzem, Pan Helmut odpowiada,
¿e trzeba znale�æ z³oty �rodek. �To
po³¹czenie zawodu i pasji, jedno bez
drugiego nie mo¿e istnieæ, przede
wszystkim trzeba to lubiæ�. Zw³asz-
cza, ¿e pracuje siê w godzinach, kiedy
inni �pi¹. Wymaga to wiêc pewnego
rodzaju po�wiêcenia. Nie jest mitem,
¿e piekarz to taki rodzaj sowy i musi
pracowaæ w nocy.
- Rozpoczynam ok. 17 i wychodzê
z piekarni ok. godziny 9 rano. Proces
przygotowania chleba do pieczenia
jest bowiem bardzo pracoch³onny,
trwa kilka dni. Je�li my�limy o chle-
bie na wtorek, jego przygotowanie
rozpoczyna siê ju¿ w niedzielê.

A jaki gatunek upieczonego przez
siebie chleba jego rodzina jada najczê-
�ciej?

W³a�ciwie ka¿dy rodzaj pieczy-
wa pochodz¹cy z jego piekarni trafia
na jego stó³ - lubi wszystko. Klienci
natomiast maj¹ swoje upodobania,
sporym zainteresowaniem cieszy siê
chleb ¿ytni z m¹ki z pe³nego prze-
mia³u, ale w piekarni mo¿na znale�æ
tak¿e nowo�ci, np. bu³eczki jogurto-
we. Tego typu inspiracje Helmut Kup-
ka czerpie z targów piekarskich, gdzie
trafiaj¹ wszelkiego rodzaju nowinki.
Czy tradycja zawodu przetrwa w ro-
dzinie Kupków? Kto wie. Nie wiado-
mo jeszcze, jakie plany w przysz³o-
�ci bêd¹ mia³y dzieci pana Helmuta.
Prostym sposobem na znalezienie
jego piekarni jest kolejka, która wcze-
�nie siê przed ni¹ ustawia. Codzien-
nie towar rozchodzi siê b³yskawicz-
nie, dlatego piekarnia czynna jest tyl-
ko rano � dopóki nie sprzeda siê tego,
co wypieczono noc¹, a przygotowy-
wano od co najmniej dwóch dni.

Patrycja Kowalska

Takiego burmistrza trudno zapo-
mnieæ, i nikt go zapomnieæ nie chce.
Wrêcz przeciwnie � pamiêæ o nim prze-
trwa. Burmistrz Hubert Kurza³ nieprze-
rwanie od 1989 roku rz¹dzi³ gmin¹ Le-
�nica i stale mia³ ogromne poparcie. On
pracowa³ dla gminy i ca³ej jej spo³ecz-
no�ci z oddaniem i pasj¹, mieszkañcy
obdarzali go ogromnym, nieprzerwa-
nym zaufaniem: 87 proc. to by³ ogrom-
ny sukces, ale przecie¿ nie wzi¹³ siê zni-
k¹d.

W pierwsz¹  rocznicê �mierci Hu-
berta Kurza³a na Górze �w. Anny z kon-
certem muzyki klasycznej i wspó³cze-
snej wyst¹pi³ zabrzañski chór �Resonans
con tutti�. Ho³d jego pamiêci odda³o
wiele osób, a s³owa �najpiêkniejszy po-
mnik stworzy³e� sobie w sercach tych,
którzy Ciê poznali� chyba najlepiej od-
daj¹ uczucia wszystkich.

Burmistrzu, pamiêtamy!

VII Miêdzynarodowe Sympo-
zjum Twórców - Plener Malarski
Góra �w. Anny 2010

22 lipca w Galerii Sztuki w Le�nicy
odby³ siê wernisa¿ prac powsta³ych pod-
czas VII Miêdzynarodowego Sympozjum
Twórców - Pleneru Malarskiego Góra
�w. Anny 2010. Jego organizatorami by³
Urz¹d Miejski w Le�nicy we wspó³pracy
ze �l¹skim Stowarzyszeniem Samorz¹-
dowym oraz Zwi¹zkiem Opolskich Ar-
tystów Plastyków. �rodki na organiza-
cjê przedsiêwziêcia pochodzi³y z bud¿e-
tu gminy oraz Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Opolskiego. Podczas
wernisa¿u obecny by³ starosta strzelec-
ki Józef Swaczyna.

W tegorocznym plenerze udzia³
wziê³o dziesiêciu artystów. Komisarzem
pleneru by³a Teresa Biernacka.

 Now¹ ekspozycje oraz pozosta³e
wystawy mo¿na zwiedzaæ w pi¹tki i so-
boty w godz. 16.00 - 20.00, a w niedzie-
le w godz. 14.00 - 18.00. Wstêp wolny.

Poplenerowy wernisa¿

Dzieñ po dniu kwiaty i kosze s³odyczy powêdrowa³y z najlepszymi ¿yczenia-
mi do dwóch Pañ, obchodz¹cych godne pozazdroszczenia Jubileusze: 90-lecie
urodzin!

Wielkie jubileusze

Nastêpnego dnia, 16 lipca, gratulacje i ¿yczenia odbiera³a kolejna Soleni-
zantka - Pani Gertruda Kasza z Dziewkowic. W�ród go�ci, którzy w tym dniu
odwiedzili Jubilatkê by³ te¿ Starosta Strzelecki Józef Swaczyna.

Przy³¹czamy siê do najlepszych ¿yczeñ zdrowia i u�miechu i jeszcze wielu
szczê�liwych lat: Ad multos annos!

Pani Weronika Duda z Dolnej obchodzi³a urodziny 15 lipca br. - w�ród
gratulacji i serdecznych s³ów skierowanych pod adresem Jubilatki nie mog³o
zabrakn¹æ tych od w³adz Powiatu Strzeleckiego. W imieniu ich imieniu przeka-
za³a je Ewelina Jelito, Sekretarz Powiatu.

Strzelce Opolskie 07.07.2010r.

STAROSTA
STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z
dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udo-
stêpnianiu informacji o �rodowisku  i
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie �rodowiska oraz ocenach
oddzia³ywania na �rodowisko (Dz.U.
Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z pó�n.
zm.) podaje do publicznej wiadomo-
�ci informacjê, o wydaniu w dniu 7
lipca 2010r. na rzecz �IZOBUD� Spó³-
ka z o.o w £¹kach Kozielskich, decy-
zji nr 224/10 o pozwoleniu na budo-
wê zak³adu produkcji membran bitu-
micznych:
- hali produkcyjnej z innowacyjn¹

lini¹ do produkcji membran bitu-
micznych w ilo�ci 51000 ton/
rok z zapleczem socjalnym i biu-
rowym,

- 1 zbiornika o poj. 100 Mg do gro-
madzenia m¹czki mineralnej,

- 1 zbiornika o poj. 100 Mg do gro-
madzenia popio³ów lotnych z
wêgla,

- 4 zbiorników magazynowych na
asfalt o poj. 80 Mg,

- 2 zbiorników magazynowych na
asfalt o poj. 50 Mg,

- placu sk³adowego i dróg we-
wnêtrznych,

- parkingów dla samochodów oso-
bowych i ciê¿arowych,

- zjazdu z drogi powiatowej,
- zbiornika retencyjnego do gro-

madzenia wód opadowych o poj.
400 m3,

- sieci kanalizacji deszczowej,
- sieci o�wietlenia terenu, w Kra-

sowej na dzia³kach nr 9 i 17/1,
gm. Le�nica, obrêb ewidencyjny
Krasowa.

W Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich � Wydzia³ Architek-
toniczno-Budowlany,  ul. Jordanow-
ska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w
godzinach pn.8.00 � 16.00, wt.-pt.
7.30-15.30) mo¿na zapoznaæ siê z
tre�ci¹ decyzji oraz z dokumentacj¹
sprawy.


