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Taekwondo  samoobrona, wychowanie i edukacja
(DOKOÑCZENIE ZE STRONY 3)

 Dopiero, gdy siê wybiegaj¹ i strac¹ nieco energii mo¿emy ich uczyæ
technik  mówi trener.
Taekwondo to tak¿e sport widowiskowy. Rozbijanie betonowych bloków i szpagaty s¹ bardzo efektowne. Pokazy organizowane s¹ g³ównie
latem i wiosn¹.
 Mamy grupê pokazow¹, z któr¹ pojawiamy siê przy okazji ró¿nych
imprez, m.in. Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, czy podczas Motoserca. Bardzo czêsto pojawiamy siê w Poniecu. Co roku jestemy na
Dniach Ponieca. Zdarza siê te¿, ¿e prywatne przedsiêbiorstwa zapraszaj¹ nas na zak³adowe imprezy, gdzie pokazujemy nasze umiejêtnici 
wylicza K. Bednarz.  Mamy bardzo du¿o szpagacistów. Nawet przygotowa³em medale specjalnie na tê okazjê.
Ka¿dy, kto zrobi pe³ny szpagat, dostaje medal na niebieskiej szarfie z
flag¹ Polski, logo klubu i napisem Szpagat na medal. S¹ to g³ównie
dzieci. W grupach dzieciêcych co druga osoba, która æwiczy w sekcji, ju¿
po miesi¹cu treningów jest z stanie zrobiæ szpagat. Ma³e dzieci maj¹
bardzo giêtkie miênie i ciêgna wiêc ³atwo je rozci¹gn¹æ.
Dla m³odych adeptów sekcji corocznie organizowany jest obóz szkoleniowy nad morzem. Zawodnicy maj¹ mo¿liwoæ trenowaæ z najwy¿szej
klasy szkoleniowcami. W tym roku na pewno przyjedzie Artur Cholewa,
dwukrotny wicemistrz wiata w kickboxingu. Trwaj¹ tak¿e rozmowy z
Wietnamczykiem Kytu Dang, trenerem kadry narodowej Izraela. Na
obozie pierwszy trening jest ju¿ przed niadaniem, kilka æwiczeñ rozluniaj¹cych na zaostrzenie apetytu. G³ówn¹ ide¹ obozu jest to by dzieci siê
dobrze bawi³y, czego nauczy³y i wypoczê³y przed kolejnym nowym
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sezonem szkoleniowo-treningowym.
 W tym roku mamy wiêcej zawodników ni¿ jest miejsc. Klub zrzesza
400 osób, a na obóz wybraæ siê mo¿e tylko 130 osób, wiêc kto pierwszy
ten lepszy  mówi trener.
Zdaniem K. Bednarza, taekwondo mo¿e byæ niebezpieczne, jeli æwiczenia bêd¹ le wykorzystane. Wysoce wyszkolony zawodnik wie co
zrobiæ z rêkoma i nogami, jest niebezpieczny. Dlatego wa¿ne jest wpojenie zawodnikom w³aciwych zasad moralnych.
 Na treningach, oprócz samoobrony poprzez atak, realizujemy tak¿e
cie¿kê samoobrony typu jak siê wyrwaæ z uchwytu, duszenia, jak siê
broniæ przed napastnikiem. Co roku na prze³omie marca i kwietnia
organizujemy warsztaty samoobrony, na które zapraszamy wysokiej klasy specjalistów  mówi.
Kurs realizowany jest w trzech grupach: dla dzieci, dla kobiet i ogólny
dla doros³ych. Kurs jest bezp³atny. Sponsorem jest samorz¹d gminy Poniec. Ka¿da chêtna osoba mo¿e wzi¹æ w nim udzia³, warunkiem jest
telefoniczna rezerwacja miejsca.
EL¯BIETA ULATOWSKA
Fot. archiwum SKT Tiger
***
Treningi w Gostyniu organizowane s¹ we wtorki i pi¹tki po po³udniu w
sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gostyniu przy
ul. Wroc³awskiej 9, natomiast w Poniecu  w rody i soboty w sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej przy ul. Szkolnej 8. Miesiêczny koszt
wynosi 70 z³. Wiêcej informacji na stronie internetowej: skttiger.pl.
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Trzy firmy z naszego powiatu zosta³y laureatami w wielkopolskiej edycji Konkursu Gospodarczo-Samorz¹dowym Hit Regionu.
Zak³ad Miêsny Marian Kaczmarek z Pêpowa, Zak³ad Miêsny Konarczak z Pogorzeli oraz Firma Produkcyjno-Handlowa AGI z
Krzekotowic otrzyma³y kolejno tytu³y: Hit Regionu, Rubinowy Hit z Gwiazd¹ oraz Rubinowy Hit z dwiema Gwiazdami.
Hit Regionu organizowany jest w Wielkopolsce od po³owy lat 90.
przez Agencjê Promocyjn¹ Punkt S. Kapitu³ê, która ocenia przede
wszystkim poziom jakociowy, nowatorstwo i zakres osi¹gniêtych korzystnych efektów, tworz¹ przedstawiciele urzêdów, instytucji i stowarzyszeñ statutowo zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocj¹ regionu.
Trzy firmy bran¿y rolno-przetwórczej z naszego powiatu nagrodzono w tegorocznej edycji. Zak³ad Miêsny M. Kaczmarka za wyroby wêdliniarskie: kie³basê biskupiañsk¹, szynkê tradycyjn¹ biskupiañsk¹ i kie³basê pêpowsk¹ kruch¹, otrzyma³ tytu³ Hit Regionu.
Zak³ad Miêsny J. i Z. Konarczaków z Pogorzeli za kie³basê kruch¹, parówki Light i parówki cielêce otrzyma³ tytu³ Rubinowy Hit
z Gwiazd¹, natomiast FPH Agi
Sebastiana Koncewicza z Krzekotowic wyró¿niona zosta³a tytu³em Rubinowy Hit z dwiema Gwiazdami
za wybudowanie nowoczesnego zak³adu produkcji t³uszczów zwierzêcych
p³ynnych. Firma Agi nagrodzona zosta³a po raz pierwszy.
12 lutego podczas gali laureaci otrzymali akty nominacji i akty nadania tytu³ów oraz medale i statuetki.
 Idziemy w kierunku produktów w 95% z miêsa, a nie miêsopodob-

nych. Jako ma³a firma staramy siê jak najlepiej i wiadomie promowaæ
w³asne wyroby. Bêdziemy nadal rozwijaæ siê w tym kierunku  mówi³
Marian Kaczmarek, w³aciciel nagrodzonej firmy.
W³odarze naszego powiatu oraz gmin Pêpowo i Pogorzela, na terenie
których funkcjonuj¹ wyró¿nione przedsiêbiorstwa, z³o¿yli gratulacje laureatom 14 lutego podczas konferencji prasowej. Zarówno burmistrz
Pogorzeli Piotr Curyk, jak i wójt
Pêpowa Stanis³aw Krysicki, podkrelali, ze dotychczasowa wspó³praca gmin z wyró¿nionymi przedsiêbiorcami uk³ada³a siê pomylnie oraz ¿yczyli dalszych sukcesów.
 Firma powsta³a w 1996 roku
i jest firm¹ rodzinn¹. Sprzedajemy swoje wyroby na rynku polskim i europejskim i mam nadziejê, ¿e nadal bêdziemy dobrze funkcjonowaæ  mówi S. Koncewicz.
We wszystkich dotychczas rozegranych edycjach konkursu w Wielkopolsce, w regionie kujawsko-pomorskim, w województwach pomorskim i lubuskim uczestniczy³o oko³o 1.350 firm, urzêdów, instytucji i
stowarzyszeñ.
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