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Na polu golfowym Sierra Golf Club k. 
Wejherowa zorganizowano turniej cha-
rytatywny, którego celem było zebranie 
funduszy na pokrycie kosztów wykona-
nia makiety Pomnika Poległych Stocz-
niowców. Impreza odbyła się z inicjaty-
wy Klubu Rotary International Gdańsk-
Sopot-Gdynia oraz zarządu organizacji 
Pracodawcy Pomorza.
Na polu Sierra Golf Club w Pętkowicach 
rozegrano XIV Charytatywny Golfowy 
Turniej Rotariański. Zawody zorganizował 
Klub Rotary International Gdańsk-So-
pot-Gdynia wraz z zarządem organizacji 
Pracodawcy Pomorza. Dochód z aukcji 
i loterii fantowej przeznaczono na po-
krycie kosztów ufundowania makiety 
Pomnika Poległych Stoczniowców, w ra-
mach projektu „Pomóżmy zobaczyć świat 
rękoma”.
Do tej pory Klub Rotary ufundował czte-
ry makiety prezentujące najsłynniejsze 
gdańskie zabytki. Ostatnią z nich, przed-
stawiającą m.in. Pomnik Poległych Stocz-
niowców, odsłonięto 31 sierpnia w czasie 
trwania obchodów 35. rocznicy podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych. Makieta 
dla osób niewidomych znajduje się na 
Placu Solidarności w Gdańsku.
Imprezie w Sierra Golf Club towarzyszyła 
aukcja gadżetów należących do wybit-
nych sportowców, prowadzona przez Ma-

teusza Kusznierewicza. Odbył się również 
pokaz kolekcji firmy Batycki, degustowano 
włoskie wina. Pobyt w Domu Klubowym 
umilił golfistom występ Agnieszki Babicz, 
która zaśpiewała z zespołem Rama 111. 
– Dzięki cyklicznym imprezom charyta-
tywnym możemy realizować naszą ro-
tariańską powinność, czyli nieść pomoc 
potrzebującym. Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim uczestnikom organizowanych 
przez nas wydarzeń dobroczynnych oraz 
sponsorom, dziękujemy im za hojność 
i okazane wsparcie – powiedział Andrzej 
Krzemiński, prezydent Rotary Club GSG.
Poniżej znajdują się nazwiska najlepszych 
w Turnieju Rotariańskim: Longest Drive 
(dołek nr 6 Magnus Eriksson, dołek nr 
3 Oliwia Ryszewska), Nearest to the pin 
(dołek nr 12 Karl af Schulten 2,39), kla-
syfikacja Stableford netto (1. Bengstrom 
Peter, 2. Pohl Leszek, 3. Pieńczewski Ma-
rian), klasyfikacja Strokeplay brutto (1. 
Leszek Sokołowski, 2. Tymoteusz Jankow-
ski, 3. Cicek Mustafa).
Najlepszym zawodnikiem w szeregach 
„Pracodawców Pomorza” okazał się Jan 
Łabas, prezes zarządu ALU International 
Shipyard Spółka z o.o. W ramach Akade-
mii Golfa najdalej piłkę posłał Jan Zacha-
rewicz, prezes zarządu Biura Doradztwa 
Ekonomicznego i Prawnego „Business 
Consultans” Sp. z o.o.
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jest stowarzyszeniem przedsię-
biorców i ludzi różnych zawodów 
z całego świata, które świadczy 
pomoc humanitarną, promuje 
wysokie normy etyczne w każdym 
zawodzie i pomaga budować do-
brą wolę i pokój na świecie. Misję 
Rotary spełnia 33 tys. klubów na 
całym świecie, posiadając 1.2 mln 
członków. Wszyscy członkowie 
kierownictwa Rotary szczebla mię-
dzynarodowego oraz lokalnego 
sprawują swe funkcje jako wolon-
tariusze. Rotarianie z własnych 
składek i dotacji założyli fundację, 
by wspierać projekty niosące po-
moc społecznościom lokalnym.

to największa i najstarsza organi-
zacja pracodawców, działająca na 
obszarze województwa pomor-
skiego. Posiada status organizacji 
reprezentatywnej, przez co ma 
bezpośredni wpływ na ustawo-
dawstwo w ramach konsultacji 
społecznych oraz dostęp do fun-
duszy unijnych. Zrzesza blisko 800 
firm o różnym profilu działalności. 
Misją organizacji jest długofalowy, 
dynamiczny rozwój gospodarczy 
Pomorza oraz podmiotów zrzeszo-
nych w organizacji. Celem wspól-
nego działania jest obrona intere-
sów pracodawców, reprezentowa-
nie ich wobec władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej oraz instytucji 
nadzorujących i kontrolujących 
przedsiębiorstwa.
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Z prawej Tomasz limon, dyrektor zarządzający organizacją Praco-
dawcy Pomorza, z lewej Antoni Wierciński, Strażnik Godła Roraty


