
Ponad 4 godziny trwa³a rywalizacja golfistów uczestnicz¹cych
w II turnieju o Zimowy Puchar £odzi pod patronatem Prezy-
denta Miasta £odzi. Dopiero druga dogrywka rozstrzygnê³a
zaciêt¹ rywalizacjê. Zwyciê¿y³ Andrzej Lewandowski z £odzi.
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Wydawca: Wydawnictwo ADI, ul. Wersalska 47/75, £ódŸ
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Zwyciêzcy II Zimowego Pucharu £odzi
pod patronatem Prezydenta Miasta
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Na pocz¹tku by³ chaos……chaos,
ciekawoœæ i chêæ poznania czegoœ
nowego.   W tym wypadku czymœ
nowym by³ golf. Gra, która na po-
cz¹tku, zgodnie z moj¹ ówczeœnie
posiadan¹ wiedz¹ by³a gr¹, pod-
kreœlam, by³a gr¹ ma³o intensywn¹,
statyczn¹, nudn¹, bez emocji. Oka-
za³o siê, ¿e nic bardziej mylnego.
Jest to sport, który niesamowicie
wci¹ga, pozwala nawi¹zaæ nowe
znajomoœci, odreagowaæ stresy, a
tak¿e nieŸle daæ w koœæ pod wzglê-
dem fizycznym.
 Wspomnia³em, ¿e pocz¹tek przy-
gody z golfem, to by³ jeden wielki
chaos…..Pierwsze uderzenia (doœæ
nieœmia³o) na szkoleniu dla nauczy-
cieli       w A&A Golf Club, by³y bar-
dzo niecelne. Pojêcia putter, iron,
wood zupe³nie nieznane, ale co
bardzo charakterystyczne dla tej
gry i godne naœladowania jest to,
¿e nikt siê nie œmieje z pocz¹tko-
wej nieudolnoœci, czy braku odpo-
wiedniej techniki. Wrêcz przeciw-
nie, na fachow¹ pomoc i instrukta¿
mo¿na zawsze liczyæ.
PóŸniej setki wybitych pi³ek daj¹
coraz wiêcej satysfakcji. Pi³ka za-
czyna czêœciej lecieæ tam gdzie
chcemy. To cieszy i pozwala z wiêk-
szym zaanga¿owaniem i optymi-
zmem spojrzeæ w przysz³oœæ i po-
wiedzieæ sobie, ¿e mo¿e byæ lepiej,
jeszcze lepiej.
Chêæ rywalizacji i sprawdzenia
swoich umiejêtnoœci powoduje, ¿e
bierzemy udzia³ w pierwszym tur-
nieju (z wielkim stresem), nato-
miast pierwsze punkty, klasyfika-
cja w rankingu daje ogromna ra-

doœæ, co rekompensuje w pe³ni
pocz¹tkowy stres.
W ¿yciu nale¿y mieæ ró¿ne zainte-
resowania, a je¿eli zainteresowa-
nia przeradzaj¹ siê w pasjê, to
znaczy, ¿e nale¿y pozwoliæ siê jej
rozwijaæ. Koniecznie trzeba j¹ pie-
lêgnowaæ i doskonaliæ, a sukces na
pewno przyjdzie prêdzej czy póŸ-
niej.
W zwi¹zku z tym cieszmy siê , baw-
my siê i grajmy w golfa wszyscy.

Zbyszek Truszkiewicz
– nowy pasjonat gry.

Moja p r zygoda z  go l fem

Dzisiejsze pule wygra-
nych w turniejach PGA
siêgaj¹ 5 milionów
USD. Pierwsza wygra-
na Jacka Nicklausa
w L.A. Open w 1962
wynosi³a 33,33 dolary.

222 do³ki przeszed³
Steven Ward w Pesos
Course w Teksasie
Teksasie 1976 roku.
Zdumiewaj¹cym jest
jeszcze fakt, ¿e mia³
on wtedy ... 3 lata i
286 dni
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Ci, którzy golfem zarazaja .... ,

Zbigniew Truszkiewicz
jest nauczycielem wy-
chowania fizycznego w
Gimnazjum nr 7 w £odzi przy ul.
ul.Rojnej 33. Uczy klasy I-III. Na
s¹siedniej stronie prezentujemy zna-
komity – naszym zdaniem – felieton
na temat golfa autortswa pana
Zbyszka.

Mam 15 lat chodzê do Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w £êczy-
cy. Golf podoba mi siê z kilku
powodów, miêdzy innymi dla-
tego, ¿e mo¿na spotkaæ inte-

resuj¹cych ludzi. Ciekawi mnie golf rów-
nie¿ z tego powodu, ¿e muszê w³o¿yæ w
niego tyle wysi³ku i pracy, aby w ogóle
trafiæ w pi³kê.
Z roku na rok idzie mi coraz lepiej i mam
nadziejê, ¿e Tiger za 5 lat bêdzie musia³
uznaæ moj¹ wy¿szoœæ.

Przemek
CechowskiMY TE¯ MAMY TAK¥ NADZIEJÊ!!!

... i golfem zarazeni

Zbigniew Truszkiewicz

£ukasz Skudlarski
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Nauczyciele prowadz¹cy golf w szko³ach.

i n f o r m a c j e

Na golfa do Tunezji?
Oferta specjalna dla Czytelników „Naszego Golfa”

Biuro Podró¿y „Pretoria” w £odzi, przy ul. Piotrkowskiej 60 ma dla
czytelników „Naszego Golfa” specjaln¹ ofertê. Otó¿ na has³o „Nasz
Golf” za 1150 z³. bêdzie mo¿na wykupiæ tygodniow¹ wycieczkê do
Tunezji – zakwaterowanie w trzygwiazdkowym hotelu Palm Inn
w Monastir, po³o¿onym bezpoœrednio przy pla¿y z pakietem all inclu-
sive. Jest to cena cakowita, zawierajca równie¿ przelot samolotem,
op³aty lotniskowe, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, opiekê polskiego
rezydenta na miejscu, ubezpieczenie NW i KL, podatek VAT. W pobli¿u
hotelu po³o¿one jest jedno z najlepszych pól golfowych w Tunezji –
Flamingo Golf Course. M³odzi golfiœci we wspania³ej scenerii i œró-
dziemnomorskim klimacie mog¹ braæ tam lekcje golfa pod okiem cier-
pliwych profesjonalistów. Wylot 30.04.2009 r. – równie¿ z £odzi.
Dodajmy, ¿e na to samo has³o bêdzie mo¿na wykupiæ opcjê 2-tygo-
dniowego wyjazdu za 1529 z³.
Informacje: tel. 042 632-85-85; e-mail: rezerwacje@travelfan.pl
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i n f o r m a c j e

II Zimowy Puchar £odzi

Turniej rozegrany zosta³ w 4 kategoriach, zawodnicy rywali-
zowali w 8 konkurencjach.
Najlepszymi w swoich kategoriach byli:
- HCP 0-36 – Andrzej Lewandowski
- HCP 37-54 – Mariusz Walaszek
- kobiety – Joanna Kubiak
- juniorzy – Miko³aj Kubielski

Poszczególne konkurencje wygrali:
- putt p³aski – Andrzej Lewandowski
- putt break – Piotr Rogalski
- putt do do³ka na odleg³oœæ 15 m – Miko³aj Kubielski
- chip pod flagê – Piotr Rogalski
- chip do 10 obrêczy wisz¹cych – Maciej Paw³owski
- chip do kosza niskiego – Miros³aw Wójcik
- chip do 5 koszy – Maciej Paw³owski
- chip do tarczy wisz¹cej – Marek Kawka

Zimowy Puchar £odzi by³ ostatni¹ imprez¹ halow¹ przed roz-
poczêciem sezonu na otwartym polu. Rozgrywane konku-
rencje by³y ostatnim sprawdzianem przed sezonem i podsu-
mowaniem zimowego okresu treningowego.

Puchary dla zwyciêzców wrêczy³ wiceprezydent £odzi W³o-
dzimierz Tomaszewski. Przed ceremoni¹ zamkniêcia turnie-
ju prezydent uczestniczy³ w krótkiej lekcji golfa prowadzo-
nej przez Maæka Paw³owskiego .
A&A Golf Club – organizator turnieju – ju¿ dzisiaj zaprasza
na III Turniej o Zimowy Puchar £odzi.
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II Zimowy Puchar £odzi

Po lewej –
uczestnicy turnieju ...

... a poni¿ej –
zwyciêzcy!!!

Zmagania trwa³y ponad
4 godziny...
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II Zimowy Puchar £odzi

t a k b y o³ ...

W oczekiwaniu na og³oszenie wyników...

Prezycent W³odzimierz Tomaszewski najpierw wrêczy³ puchar zwyciêz-
cy, a potem, pod okiem Macieja Paw³owskiego, sam próbowa³ sztuki golfa
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A&A Driving Range, po³o¿ony niedaleko od
centrum  Pabianic ko³o £odzi, jest miejscem
przeznaczonym do nauki gry w golfa dla
pocz¹tkuj¹cych jak równie¿ do treningu dla
zaawansowanych graczy, wspania³e miej-
sce spe³niaj¹ce potrzeby wszystkich golfi-
stów. Obiekt jest otwarty dla ka¿dego, nie-
zale¿nie od wieku i umiejêtnoœci.

Nasz driving jest najwiêksz¹, miejsk¹ strzelnic¹ gol-
fow¹ w kraju, a jego d³ugoœæ to 235 metrów.
Posiadamy 14 stanowisk do æwiczenia krótkich i d³ugich
uderzeñ. Stanowiska zlokalizowane s¹ na specjalnie
przygotowanym nasypie z którego rozci¹ga siê widok
na ca³y obiekt.
Na terenie obiektu znajduj¹ siê: bunkry æwiczebne, chip-
ping area oraz target green, na których mo¿na trenowaæ
celnoœæ uderzeñ i doskonaliæ umiejêtnoœnci golfowe.
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe nad putting green'em
o powierzchni 1000 m2.
Nasz Driving Range jest w ca³oœci oœwietlony.

Prowadzimy tak¿e wypo¿yczalniê sprzêtu golfowego,
gdzie do dyspozycji golfistów przeznaczone s¹ ró¿ne
rodzaje kijów golfowych.

Klub prowadzi równie¿ pro-shop w któ-
rym mo¿na kupiæ pi³ki i kije do gry w gol-
fa, maty treningowe, a tak¿e wiele uni-
kalnych akcesoriów z logo A&A Golf Club.

Driving range w Pabianicach
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Klub A&A permanent-
nie dba o swój wize-
runek. Oto oddane kil-
ka dni temu artystycz-
nie stworzone wejœcie
do „Klubu Kobiet”.

Ukaza³ siê „Dziennik golfowy”
w jêzyku polskim (popularny na
œwiecie „Golf diary”), w którym
golfiœci mog¹ notowaæ swoje
szczegó³owe wyniki na polach
oraz ich charakterystyczne ce-
chy.

Informacje: 502 183 453
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Giełda sprzętu golfowego

1

2

Czytelników „Naszego Golfa” zapraszamy do sklepu golfowego na
stronach internetowych:

www.golfworld.pl  oraz www.women-golf.pl
Na stronie www.golfworld.pl wejœcie do sklepu jest mo¿liwe po zalo-
gowaniu. Na www.women-golf.pl baner do sklepu jest na pierwszej
stronie, jest te¿ tam dzia³ dla dzieci.

Dla Czytelników „Naszego Golfa” zni¿ka 5%

Informacje: Marek Pietrzak 508 214 080

Turnieje A&A Golf Club w 2009 r.

L.P Zawody Termin Miejsce

1 Puchar A&A 20.04.09r. Wola B³êdowa

2 Puchar A&A 11.05.09r. Wola B³êdowa

3 Turniej Zielonej Karty 11.05.09r. Wola B³êdowa

4 Mistrzostwa Klubu A&A 25.05.09r. Rosa

5 Puchar A&A 15.06.09r. Wola B³êdowa

6 Puchar A&A 21.09.09r. Wola B³êdowa

7 Turniej Kapitañski 12.10.09r. Wola B³êdowa

³ap       okazjê!

Turnieje A&A Golf Club w 2009 r.
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Golf w sztuce

Iwan Kulik, „Napoleon graj¹cy w golfa z Europ¹”,
gwasz na kartonie, 100 x 70 cm., 2009.



Pabienice, ul. Rota-Roweckiego 8a

„Nasz Golf”
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Wiosna zbli¿a siê!!!
Niebawem otwieramy driving range

w Pabianicach

Plan drivingu w Pabianicach

Opis drivingu na str. 8


