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Charytatywna
strona golfa
Tuż przed końcem wakacji na rozległym terenie Sierra Golf Club w Pętkowicach koło
Wejherowa odbył się prestiżowy XV Charytatywny Rotariański Turniej Golfowy.
TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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o raz trzeci wsparli go „Pracodawcy Pomorza”, będąc w tej
inicjatywie kluczowym partnerem inicjatora całego wydarzenia
– Klubu Rotary International GdańskSopot-Gdynia.
Przypomnijmy że kluby będące częścią klubów Rotary są zgrupowane
w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary. Rotary Club GSG
należy do Federacji Polskich Klubów
Rotary International district nr 2230.
„Pracodawców Pomorza” reprezentował na turnieju Tomasz Limon, dyrektor zarządzający.
Dla miłośników dyscypliny, która
w tym roku – po 112 latach nieobecności – powróciła do programu
igrzysk olimpijskich, czekała Akademia Golfa. Wzięły w niej udział dwie
liczne grupy gości, pośród których nie
zabrakło całych rodzin. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Jego pierwsza część odbyła się
na tzw. driving range, czyli strzelnicy
przeznaczonej do treningu dłuższych,
bądź krótszych uderzeń, celności
i umiejętności wybijania piłki różnymi
kijami. To właśnie tam odbywa się
nauka swingu i podstaw golfa. Tam
również rozegrany został konkurs
longest drive. Przyszli profesjonalni
golfiści podeszli do niego z należytą
koncentracją i determinacją. Drugą

częścią Akademii był trening już na
właściwym polu golfowym, połączony
z konkursem nearest to the pin.
Część artystyczną wydarzenia, którą
goście podziwiali już po zakończeniu szkolenia golfowego, wypełniły
między innymi występy artystki scen
muzycznych Agnieszki Babicz oraz
młodego akordeonisty-stypendysty programu „Drzwi do kariery”
(autorska inicjatywa Rotary Club
Gdańsk-Sopot-Gdynia, skierowana do
szczególnie uzdolnionej młodzieży).
Na zainteresowanych czekała również
degustacja wyjątkowych win włoskich.
Dochód z odbywających się w międzyczasie loterii fantowej oraz aukcji
m.in. obrazów wybitnych artystów,
nad której przebiegiem czuwali – po
stronie klubu – prezydent Adam
Wierciński, prezydent-elekt Jan Zacharewicz, a także znany dziennikarz
sportowy Mariusz Machnikowski,
przeznaczony został na sfinansowanie
makiety ORP Błyskawica w ramach
projektu „Pomóżmy zobaczyć świat
rękoma”.
Wydarzenie zwieńczyło wręczenie
nagród dla najlepszych zawodników.
Najlepszym zawodnikiem reprezentującym „Pracodawców Pomorza” okazał się Jan Łabas, prezes zarządu ALU
International Shipyard Spółka z o.o.
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