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Metodycznie
o sporcie

Kolacja w iluminacji
Historia jak ze spotu reklamowego: cmentarz na Ukrainie. Przy nagrobku

stoi rodzina zmar³ego. Co pewien czas kto podchodzi i pyta, gdzie mo¿na
zamówiæ taki nagrobek? Rodzina odpowiada: w Polsce, a producentem jest
firma Belmar ze Strzelec Opolskich.

wanych siê w jego blacie. Jak mówi
Benedykt Padzior wykonanie takiego sto³u wymaga³o wiele pracy (ok.
50 godzin). Szczególnie trudne by³o
takie zamontowanie lamp wewnêtrznych, by podwietlony zosta³ blat od
spodu. Aby uzyskaæ oczekiwany
efekt diody te musia³y byæ umieszczane na odpowiedniej g³êbokoci i
w odpowiednich odstêpach. Wszystko to oczywicie rêkami cz³owieka;
tego nie da siê zrobiæ maszynowo.
To t³umaczy tak¿e cenê sto³u  ok.
6000 z³otych. Jednak¿e zwa¿ywszy
na ogromny nak³ad pracy, jak i na wra¿enie jakie wywo³uje gotowy produkt, cena wcale nie wydaje siê wygórowana, a efekt, zw³aszcza gdy w
pomieszczeniu gdzie stoi stó³, panuje pó³mrok jest niesamowity.

ladami ojca

Osiemdziesiêciu studentów i
nauczycieli wychowania fizycznego z województw l¹skiego i
opolskiego spotka³o siê 20 listopada 2004 r. w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38 na pierwszej z cyklu konferencji metodycznoszkoleniowej powieconej  Królowej sportu.

wi czêæ przysz³ego kompleksu

wych, których ostateczne odda-

oferuje równie¿ kamienne sto³y, bla-

jesieñ 2005 r.

ty, posadzki i grobowce. Firma ma

Wród pracowników Akade-

tak¿e w swojej ofercie 17 rodzajów
lamp kamiennych. Jednak najwiêk-

mii Wychowania Fizycznego, któ-

szym powodzeniem ciesz¹ siê ka-

rzy prowadzili wyk³ady i lekcje pokazowe podczas konferencji by³
miedzy innymi prof. dr hab. Janusz
Iskra, wieloletni trener kadry na-

Pomys³odawcami zorganizo-

Europy Paw³em Januszewskim na
czele. Wyk³adowcy Akademii Wy-

nald Mehlich, pracownik Zak³adu

chowania Fizycznego w sposób

Lekkiej Atletyki Akademii Wycho-

profesjonalny i wyczerpuj¹cy

wania Fizycznego w Katowicach

przedstawili problematykê podjê-

oraz mgr Beata Mehlich, nauczy-

tych zagadnieñ. Program konfe-

ciel wychowania fizycznego Ze-

rencji obejmowa³ miêdzy innymi

spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

propagowanie podstawowych

w Strzelcach Opolskich. Organi-

form ruchu jakimi s¹ rzuty i skoki

zatorami owego przedsiêwziêcia

wród dzieci i m³odzie¿y.

byli: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³Ze wzglêdu na du¿e zaintere-

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-

sowanie wy¿ej wymienion¹ tema-

ju Edukacji i Kultury w Powiecie

tyk¹, planowana jest organizacja

Strzeleckim, Zak³ad Lekkiej Atle-

drugiej czêci konferencji w mie-

tyki Akademii Wychowania Fi-

si¹cach wiosennych przysz³ego

Kto mo¿e powiedzieæ: dobry
chwyt marketingowy.
Nie! Taka historia zdarzy³a siê naprawdê. Jak opowiada Benedykt
Padzior  w³aciciel firmy, pewnemu Ukraiñcowi podczas wizyty w
Polsce tak spodoba³ siê ów nagrobek,
¿e postanowi³ go kupiæ. Dalszy ci¹g
historii przytoczy³em wczeniej.
Tak¿e zakoñczenie jest ciekawe. Ze
wzglêdu na nies³abn¹ce zainteresowanie produktami na rynku ukraiñskim
strzelecka firma kamieniarska w nied³ugim czasie otwiera tam swoje
przedstawicielstwo.
Nagrobki to jednak nie jedyny
asortyment jej wyrobów.

serdecznie dziêkuj¹ wszystkim

cja odby³a siê w nowo otwartej

osobom i firmom, które pomog³y

hali sportowej nale¿¹cej do Zespo-

w organizacji konferencji.

³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Beata Mehlich

mienne schody i parapety. To one
sprzedaj¹ siê najlepiej, gdy¿ wiêkszoæ ludzi docenia ich trwa³oæ oraz
niewielk¹ ró¿nicê cenow¹ w stosunku do wyrobów z ceramiki lub tworzywa sztucznego.
Jednak produktem Belmara, który zrobi³ najwiêksz¹ furorê jest dwupoziomowy stó³ marmurowy  laureat pierwszego miejsca w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu
2004 w kategorii dzia³alnoæ produkcyjna.
Ciekawy jest

nie tylko jego

kszta³t, ale i fakt, ¿e jest on wewnêtrznie podwietlany przy pomocy 140 lamp diodowych, zamonto-

Zak³ad kamieniarski, i to w Strzelcach Opolskich, prowadzi³ ju¿ ojciec
pana Benedykta. Najczêciej obrabianym materia³em by³o wtedy lastriko.
Sam Benedykt zaczyna³ w Niemczech w firmie zajmuj¹cej siê renowacj¹ kamienia naturalnego. Gdy jednak ojciec odchodzi³ na emeryturê,
wróci³ do Polski. Chcia³ bowiem, aby
firma nadal istnia³a na rynku. Zmieni³
jednak wyposa¿enie zak³adu i postawi³ na materia³ jakim jest kamieñ, który w przeciwieñstwie do lastriko
wraz z wiekiem zwiêksza swoj¹ trwa³oæ. Poza tym  kamieñ jest po prostu wspania³y i niepowtarzalny. A
oferta Belmaru mo¿e wywo³aæ zawrót g³owy. Klient ma do wyboru 50
rodzajów granitu i podobn¹ iloæ rodzajów marmuru. Wiêkszoæ surowca pochodzi z importu, np. marmur,
z którego wykonano nagrodzony stó³
pochodzi³ z Turcji. Czêæ kamieni
pochodzi natomiast z polskich kamienio³omów  m.in. z Giera³cic i Strzelina.

Wymieñ prawo jazdy!
Mo¿e jeszcze zd¹¿ysz. U nas czeka siê krócej ni¿ gdzie indziej

roku. Jednoczenie organizatorzy

Nadmieniæ nale¿y, i¿ konferen-

Strzelcach Opolskich, która stano-

Istniej¹cy od 1987 roku Belmar

nie do u¿ytku planowane jest na

wania w-w konferencji byli dr Ro-

zycznego w Katowicach.

na wszystko

przyszkolnych obiektów sporto-

rodowej p³otkarzy z Mistrzem

c¹cych w Strzelcach Opolskich,

Kamieñ jest dobry

Tylko do koñca grudnia wa¿ne

niekoniecznie oznacza to rejestrowa-

ligatoryjnoæ takiego postêpowania)

nak dodaæ, ¿e ci interesanci, a co dzieñ

sowego pokwitowania uprawniaj¹ce-

s¹ prawa jazdy wydane przed 30

nie nowych pojazdów. Trzeba jed-

dotychczasowych posiadaczy od

przyjmujemy ich 50 - 60, wczeniej

kwietnia 1993 r. Wszystkich ich
pocz¹tku nowego roku obowi¹zy-

waæ bêd¹ nowe dokumenty i ta ko-

niecznoæ jest przyczyn¹ kolejek

we wszystkich wydzia³ach komu-

zostali zaproszeni - na konkretny

kiewicz.

kontynuuje S. Nowak - ¿e w tym

niejszym zapisie - dodaje Cz. SzuszCo czeka po 1 stycznia tych

wszystkich. I nie wszêdzie czeka

dokumentem jednak wyjad¹ samo-

kierowców, którzy z niewa¿nym

siê ponad 6 tygodni.

chodem? - pytam st. asp. S³awomi-

-

Ruchu Drogowego KP w Strzelcach

W Wydziale Komunikacji strze-

na nowe prawo jazdy jest zdecydo-

wanie krótszy - trwa to do 30 dni, a
nawet mniej - ocenia

Czes³awa

Szuszkiewicz, Naczelnik Wydzia³u

Ruchu Drogowego i Dróg Powiato-

wych. - I to pomimo, ¿e codziennie

przyjmujemy w tej sprawie ponad
80

osób.

Sprawne

za³atwianie

wszystkich formalnoci przy wymianie dokumentów to zas³uga naszych
pracownic - ich zaanga¿owania, umie-

ra Nowaka, Naczelnika Wydzia³u

Opolskich. - Mandaty? Czy mo¿e na

pocz¹tku pewien okres ³agodnoci

policji?

-

Nie, nie ma co liczyæ na ¿aden

okres karencji w egzekwowaniu prze-

pisów. Jeli kto nie zadba³ o siebie,

wydaæ nowego dokumentu. A skoro

po tym terminie nadal go nie bêdzie,
to kierowca nie ma prawa wyjechaæ
na drogê. Kiedy wówczas zostanie

zatrzymany - traktowany ju¿ bêdzie

jako osoba kieruj¹ca pojazdem bez

uprawnieñ. Wówczas policja nak³a-

da mandat i rozpoczyna ca³¹ procedurê, maj¹c¹ wyjaniæ i sprawdziæ

przyczyny takiego stanu rzeczy,
m.in. na przyk³ad czy kieruj¹cy nie

Tym bardziej, ¿e ca³a sprawa zosta³a

powinno trwaæ do 14 dni. Poniewa¿

to dlaczego my mamy o niego zadbaæ?

tak przez media nag³oniona, ¿e absolutnie nikt nie mo¿e siê t³umaczyæ,

jazdy. Postêpowanie wyjaniaj¹ce
do wszystkich instytucji zwracamy

siê w formie pisemnej - ma³a jest szan-

¿e nie zdawa³ sobie sprawy z ko-

sa, ¿e uda siê nam procedurê zakoñ-

nie¿ przyj¹æ wyjanieñ, ¿e siê nie

sprawê kierujemy do s¹du.

niecznoci wymiany. Nie mo¿na rówzd¹¿y³o, bo termin te¿ by³ od daw-

- pytam zainteresowana widoczny-

czasie ¿aden urz¹d nie jest w stanie

zosta³ w ogóle pozbawiony prawa

po wejciu do siedziby starostwa?

A te kolejki, które widaæ zaraz

starostwa. Raczej oczywiste jest -

dopilnowuj¹c wymiany prawa jazdy,

jêtnoci.

-

dni. W tym czasie niewa¿ny doku-

ment przesy³any jest do w³aciwego

-

leckiego starostwa czas oczekiwania

go do kierowania pojazdami przez 7

dzieñ otrzymali numerek po wcze-

nikacji w kraju. cilejsze jednak

bêdzie stwierdzenie: prawie we

prawa jazdy i wystawieniem tymcza-

na znany. Ka¿dy musi siê liczyæ z

czyæ w tym czasie. Po tych 14 dniach

Kosekwencje, przyznacie Pañ-

mi ka¿dego dnia kilkunastuosobowy-

konsekwencjami w³asnego postêpo-

Komunikacji.

ci³ wa¿noæ i w czasie kontroli dro-

mamy dokumenty w porz¹dku. Do

stwierdzone, trzeba liczyæ siê z za-

miesi¹c.

mi grupami pod drzwiami Wydzia³u
-

Wszystkie te osoby czekaj¹ na

za³atwienie innych spraw - zwi¹zanych z rejestracj¹ samochodów, choæ

wania. Jeli dokument kierowcy utra-

gowej zostanie to przez policjê

trzymaniem (przepisy wskazuj¹ ob-

stwo, nieprzyjemne. Lepiej wiêc

szybko sprawdzi æ, czy my sami
koñca roku mamy jeszcze prawie ca³y
/mg/

