Gmina Poraj

Ćwierćwiecze „Shoguna”
25 listopada br. Klub Sztuk i Sportów Walki „Shogun” obchodził jubileusz 25-lecia. Z tej okazji w restauracji „Szyb
Bończyk” w Mysłowicach odbyła się specjalna rocznicowa uroczystość. Na to wyjątkowe wydarzenie przybyło wielu
znamienitych gości, sportowców, samorządowców i Przyjaciół Klubu. Jednym ze wspierających klub jest Urząd Gminy
Poraj. Z tej okazji władze gminy zostały uhonorowane przez Klub okolicznościowym medalem oraz dyplomem.

Fot.: arch. KSiSW Shogun
W listopadzie „Shogun” obchodził uroczyście 25-lecie swojej działalności
Podczas uroczystej gali 25-lecia działalności Klub Sztuk i Sportów Walki „Shogun” liczne grono sympatyków,
zawodników, działaczy, sponsorów oraz przedstawicieli samorządów mogło podziwiać slajdy z historii najprężniej
działającego klubu ju-jitsu na naszym terenie. Prezentacja fotograficzna ukazywała najważniejsze wydarzenia od
początku istnienia klubu i była uświetniona występami tanecznymi, muzycznymi oraz sportowymi, prezentowanymi
przez zawodników klubu oraz zaprzyjaźnionych artystów. Nie obyło się bez okolicznościowych podziękowań i
pamiątkowych odznaczeń. Po części artystycznej galę umilił DJ w rytm największych przebojów.
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Fot.: arch. UG Poraj
Z tej okazji wójt Łukasz Stachera otrzymał od Klubu specjalne podziękowania za wsparcie
- Kluczem do sukcesu klubu Shogun są ludzie, z wielkimi międzynarodowymi sukcesami oczywiście, którzy przez lata
przekazują nie tylko tajniki sportów walki, jak również uczą dyscypliny, wytrwałości i wielu dobrych zasad życia w
społeczeństwie bez używania przemocy. Bo Klub Shogun nigdy nie stawia na agresję. Stawia zawsze tylko na sport –
podsumowuje Krystian Pakuła, trener KSiSW Shogun Żarki Letnisko.
To właśnie pod jego okiem w Żarkach Letnisku trenuje kilkudziesięciu młodych adeptów ju-jitsu, którzy już odnieśli
wiele znaczących sukcesów.
Klub od wielu lat wspiera Urząd Gminy Poraj. Trener Krystian Pakuła i radny Rady Gminy Poraj Tomasz Klimek,
który społecznie opiekuje się klubem i wpiera jego działania, przekazali na ręce władz Gminy specjalne jubileuszowe
podziękowania. Trafił ono do osób życzliwych dla sportu – wójta Łukasza Stachery, przewodniczącego Rady Gminy
Andrzeja Pawłowskiego i wiceprzewodniczącego rady Mariusza Karkochy. Trenerowi i całemu środowisku
klubowemu życzymy kolejnych, wielu lat sportowej pracy z dziećmi i młodzieżą, a zawodnikom dalszych sukcesów.
Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi do sekcji KSiSW „Shogun” w Żarkach Letnisku!
Nabór trwa cały rok na wszystkie zajęcia. Szczegóły i plan treningów znajdują się na profilu Shoguna Żarki Letnisko na
facebook'u.
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