
Wydawca: A&A Golf Club, ul. Wersalska 47/75, £ódŸ
tel.: 608 090 569; www.nasz-golf.pl; list@nasz-golf.pl

Nr 8, sierpieñ 2009.

Wszystkich, którzy ostatnie dni wakacji spê-
dzaj¹ w mieœcie – zaprasza driving w Pabia-
nicach przy ul. Grota Roweckiego.
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Pola przyjazne

Dziœ – w drugim wakacyj-
nym numerze – kolejne pole
PRZYJAZNE. To Tatfort Golf
Club znajduj¹cy siê w Toru-
niu przy ul. Kociewskiej 30a.
Pole to znajduje siê w grani-
cach administracyjnych mia-
sta, 3 kilometry od centrum,
na terenach miêdzy ulicami
Kociewsk¹ i Mleczn¹, bezpo-
œrednio na zapleczu Fortu IV,
wchodz¹cego w sk³ad bu-
dowli obronnych stanowi¹-
cych umocnienia Twierdzy
Toruñ.
To 6-do³kowe pole zajmuje
powierzchniê 20 ha i jest do-
skona³e do treningów i nauki
gry w golfa. Do dyspozycji
golfistów jest zadaszony dri-
ving range z 20 stanowiska-
mi oraz putting green.
Tatfort polecamy szczególnie
pocz¹tkuj¹cym golfistom, bo

– podobnie jak w Tokarach –
nie bêd¹ mieli stresu spowo-
dowanego gonitw¹ marshali.
Równie¿ ze wzglêdu na cenê
- 90 z³. kosztuje tu ca³y
dzieñ gry. Juniorzy p³ac¹ po-
³owê.
Znakomicie wyposa¿ony
„19” do³ek – dom klubowy
z barem, sal¹ konsumpcyjn¹
na 100 osób i sal¹ konferen-
cyjn¹.
Na miejscu znajduje siê rów-
nie¿ sklep golfowy, w którym
mo¿na nabyæ golfowe kije
(równie¿ indywidualnie dosto-
sowane), pi³ki, buty, odzie¿,
rêkawiczki i akcesoria.
Jest tu mo¿liwoœæ wypo¿y-
czenia sprzêtu i wykupienia
lekcji gry w golfa.
Wa¿ne jest te¿, ¿e przy dom-
ku klubowym znajduje siê
du¿y parking.
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Pola przyjazne
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Pola przyjazne

Stowarzyszenie Mi³oœników Golfa i Fortyfikacji TATFORT
ul. Kociewska 30A, 87-100 Toruñ
tel. (056) 655-06-28; fax (056) 655-06-35
email: golf@tatfort.pl
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Tak wygl¹da kalendarz „Naszego Golfa” na 2010 rok.
Jest mo¿liwoœæ zamówienia kalendarzy z w³asnym logo.

Informacje: adiart@republika.pl
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t a k b y o³ ...
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FALA – £ódŸ sierpieñ 2009!
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i n f o r m a c j e

Golfistki z A&A Golf Club w rankingu PZG:
Majsterek Amanda 16 miejsce
Bednarek Urszula 124 miejsce
Golfiœci z A&A Golf Club w rankingu PZG:
Ma³kus  Zdzis³aw 61 miejsce
Majsterek Arkadiusz 80 miejsce
Ka¿mierczak Oskar 86 miejsce
Wójcik Miros³aw 91 miejsce
Grodziñski Tadeusz 140 miejsce
Rogalski Piotr 217 miejsce
Majsterek Adrian 223 miejsce
Kubielski Miko³aj 270 miejsce
Miko³ajczyk Janusz 384 miejsce
Kawka Marek 390 miejsce
Szewczyk Jaros³aw 401 miejsce

Miss Fali 2009 wybrana!
W upaln¹ niedzielê 16 sierpnia Aquapark Fala wybra³ najpiêkniejsz¹
pla¿owiczkê lata. Miss Fali 2009 zosta³a 22-letnia Aleksandra Pietra-
siak z numerem 11. Równie¿ fotoreporterzy zdecydowali, ¿e to Oli
nale¿y siê tytu³ Miss Foto. Pozosta³e tytu³y przypad³y równie piêk-
nym dziewczynom: Ewie Wierzbickiej (23 lata), która zosta³a I Wice-
miss Fali oraz 21-letniej Magdalenie Matuszewskiej - II Wicemiss
Fali. Magda swoj¹ skromnoœci¹ i delikatnym uœmiechem zjedna³a so-
bie tak¿e goœci Aquaparku zostaj¹c Miss Publicznoœci.
Wszystkie laureatki zosta³y obsypane nagrodami.
A&A GC ufundowa³ dla 3 pierwszych MISS kursy golfa oraz nagrody
dla publicznoœci
- Rodzinne popou³udnie z golfem na DR w Pabianicach
- karnet na DR w Pabianicach.
Zdjêcia z imprezy publikujemy na poprzednich stronach.
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i n f o r m a c j e

Fina³ Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski Kobiet ...

... rozegrany zosta³ 2 sierpnia na polu Binowo Park GC. Tytu³
Mistrzyni  Polski  zdoby³a Martyna Mierzwa . Drugie miejsce
przypad³o Katarzynie Selwent , a trzecie – Karolinie  Jawor-
skiej.W kategorii netto zwyciê¿y³a Amanda Majsterek
z A&A Golf Club przed Dominik¹ Gradeck¹ i Katarzyn¹ Ka¿-
mierczak.

Najwiêksza hala gol-
fowa w Polsce – sie-
dziba A&A Golf Club
od kilku miesiêcy ma
ekskluzywne wejœcie,
którego nie powsty-
dzi³yby siê muzea.
Có¿ – jak Ciê widz¹,
tak Ciê pisz¹...
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LITWA CUP 2009

„Nasz Golf” „dorobi³ siê” marynar-
ki klubowej, zaprojektowanej i uszy-
tej przez znakomitego mistrza kra-
wieckiego – Jana Kubczaka, któ-
ry ma swoj¹ pracowniê w £odzi
przy placu Reymonta 3/4. Mary-
narki jako pierwsi otrzymaj¹ uczest-
nicy wrzeœniowego turnieju LITWA
CUP o puchar „Naszego golfa” i
nagrodê specjaln¹ galerii ADI ART.
Pan Jan przygotowuje dla golfistów
kolekcjê ubrañ na polu wzorowa-
nych na starych strojach.
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W³adys³aw £awrynowicz, „Golfiœci, olej na p³ycie

Golf w sztuce



„Nasz Golf”
wspomagaj¹: OK-bis
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