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Michał Bajerski - Profesjonalny club fitter, 
właściciel jednego z największych sklepów 
golfowych w Polsce – BogiGolf.com.pl
Od prawie 10 lat interesuje się tematyką kijów 
golfowych i ich doborem, posiadając szereg 
cer tyfikatów i  będąc  autorem w ie lu 
specjalistycznych tekstów.
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W ostatnich latach pojęcie fittingu kijów stało 
się powszechnie znane. Coraz więcej golfistów 
i golfistek zdaje się dostrzegać zalety płynące z 
gry indywidualnie dobranym sprzętem. Jako 
specjalista w tym zakresie od pewnego czasu 
obserwuję tendencje na rynku oraz wśród 
swoich klientów. Widzę wyraźnie, że chęć 
poprawy swoich wyników poprzez dobrze 
dopasowany do naszej techniki sprzęt jest 
coraz powszechniejsza. I jest to jak najbardziej 
słuszne podejście! Ponieważ każdy gracz, 
niezależnie od poziomu praktycznie zawsze 
skorzysta z dostrojonego do siebie zestawu 
kijów, poprawiając swoje wyniki a na pewno 
przyjemność z gry. Mało tego Nawet 
zaryzykuję paradoksalne stwierdzenie, że Ci, 
którzy dopiero zaczynają mogą odnieść z 
dopasowania sprzętu zamiast grania 
‘przypadkowymi kijami’ większą korzyść niż 
wytrawni golfiści z jednocyfrowym HCP).
Na czym polega fitting kijów?
Oczywiście można by napisać o tym książkę (i 
to niejedną) lub zrobić wielogodzinny materiał 
szkoleniowy w formie filmów. W skrócie – 
fitting to proces dopasowania kijów do 
zawodnika, jego umiejętności, techniki, 
parametrów swingu (prędkości i masy innych 
istotnych rzeczy, które robimy w tych 2-3 
sekundach jakie trwa średnio cały swing 
golfowy). Proces ma na celu ustalenie 
parametrów poszczególnych kijów m.in. 
długości, wagi, kątów, rodzaju shaftu itd. (lista 
obejmuje około 20 pozycji, jeśli bierzemy pod 
uwagę najbardziej zaawansowane formy 
fittingu). Najważniejszą zasadą jest to, że 
doświadczony i rzetelny (co szczególnie 
istotne) dobiera kije i ich parametry do gracza 
– a nie odwrotnie. Ślepe testowanie różnych 
specyfikacji na zasadzie ‘chybił-trafił’ / ‘a 
może to podejdzie’ to zatem nie fitting tylko 
testing, jak nazywam to na swój użytek �

Co zyskujemy po fittingu?
Rezultatem sesji fittingowej jest zestaw 
parametrów, które określają nasz sprzęt. 
Czasami są to rekomendacje do zmiany 
specyfikacji własnych kijów – czasami 
propozycja całkowitej zmiany na nowy sprzęt. 
Dobrze zrobiony fitting nie ma wiele wspólnego 
z procesem sprzedażowym. Jest to krzywdzące 
dla wielu profesjonalistów zajmujących się na 
poważnie tą dziedziną (głównie z zagranicy, bo 
w Polsce osobiście znam może dwóch 
prawdziwych specjalistów). Rozpoznać różnicę 
jest dość łatwo. Dobry fitter powie Ci czasem, 
na przykład: ‘zmień lie i doważ swoje kije, to 
wystarczy’ (albo wręcz ‘nie rób nic – Twoje kije 
są idealne’). Natomiast każdy sprzedawca na 
siłę będzie próbował Ci udowodnić, że 
najnowyszy model marki X to jest jedyne 
słuszne rozwiązanie dla Ciebie. Najważniejszą 
rzeczą, jaką możemy zyskać po sesji fittingowej 
jest wiedza na temat naszego sprzętu – oraz 
specyfikacji optymalnej, która najbardziej 
sprzyja naszemu stylowi gry i oczekiwaniom.

Jak wykorzystać wiedzę z fittingu
Zoptymal izowane k i je  golfowe mogą 
przyczynić się do poprawy naszych osiągów. 
Czasem jest to dodatkowe parę metrów 
driverem, czasem bardziej proste uderzenia, 
większa możliwość zatrzymania piłki na 
greenie, celniejsze putty itd. Ja w swojej pracy 
oczywiście patrzę na osiągi, ale zwracam też 
uwagę, żeby moim klientom ich sprzęt 
przynosił przyjemność z gry. Uważam, że golf 
jest tak wspaniałym hobby, że trzeba zrobić 
wszystko aby jak najbardziej cieszyć się każdą 
rundą a nie frustrować, że coś nam nie 
wychodzi przez sprzęt. Z drugiej strony bardzo 
wiele osób bierze rywalizację golfową bardzo 
na poważnie – i bardzo dobrze. Dla takich 
golfistów każdy dodatkowy bonus, który 
pomoże się wykazać i osiągnąć jedno, dwa czy 
więcej ‘oczek’ mniej na karcie wyników, jest w 
cenie. Wiedzę z sesji fittingowej można 
spożytkować tylko w jeden sposób – budując 
idealny zestaw wg parametrów określonych 
przez fittera. Jak już wspominałem – nie 

Fitting i optymalizacja kijów to przyszłość
Cały świat, nie tylko rynek golfowy – zmierza 
dziś w kierunku personalizacji rozwiązań. Nie 
inaczej będzie w golfie. Tendencję widać od 
dobrych 10 lat, a będzie coraz wyrazniejsza. 
Kiedyś ‘z półki’ sprzedawaliśmy ponad 80% 
kijów – dziś mogę śmiało powiedzieć, że ten 
udział spadł do 10% a reszta jest budowana 
pod indywidualne zamówienia klientów. 
Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, 
którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z 
istotą i możliwościami wynikającymi z fittingu 
do odwiedzenia nas w centrach fittingowych 
(aktualnie posiadamy dwa – na Śląsku i 
Warszawie - a trzecie w tym roku powstanie w 
Poznaniu). Z profesjonalnego fittingu można 
też skorzystać podczas organizowanych przez 
nas eventów typu demo day na terenie całego 
kraju.

zawsze oznacza to zakup nowych kijów! 
Niesamowicie istotne jest, aby fitter wiedział i 
znał się na budowaniu kijów golfowych (a 
jeszcze lepiej – miał swój własny warsztat, 
który to umożliwia). Dzięki temu ilość 
aspektów, jakie można spersonalizować w 
swoich kijach dramatycznie rośnie. Choćby 
dlatego, że większość marek golfowych ciągle 
jeszcze nie oferuje wszystkich możliwych 
przeróbek kijów, jakie zrobi zdolny club builder 
w wyposażonym w najnowszą technologię 
warsztacie.

Fitting kijów golfowych – najlepsza metoda na 
poprawę wyników i przyjemność z gry w golfa
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Karolinka
ul. Lotnicza 4    47-325 Kamień Śląski
Tel: +48 537 677 000
recepcja@karolinkagolfpark.pl        www.karolinkagolfpark.pl

 Mimo kłopotów związanych z pandemią, a co 
za tym idzie blokadą turniejów, wystartował 4 
GOLFERS Cup. W pierwszym wolnym terminie, 
bo już 2 maja, ok 40 golfistów zgłosiło się do 
zawodów na paczółtowickim polu Kraków 
Valley. Fatalne prognozy sprawiły, że wielu w 
piątek wycofało się ze startu. Na starcie 
p o z o s t a ł o  k i l k u n a s t u  p r a w d z i w y c h 
w o j o w n i k ó w .  Pr z y  w i e t r z e ,  d e s z c z u 
i przenikliwym zimnie walczyli oni o pierwsze 
tegoroczne puchary. Poznaliśmy liderów 
trzech klasyfikacji. 
Przypomnijmy zwycięzcy każdej z nich pojadą 
na wybrane przez siebie pole z sześciu 
zaproponowanych przez organizatora. Są to 
wiodące resorty Czach, Słowacji, Cypru, 
Węgier i Bułgarii. Pogoda nie rozpieszczała 
graczy również w czasie drugiego turniej. 
Zmienna warunki, piękne słońce zakłócane 
e p i z o d a m i  u l e w n e g o  d e s z c z u ,  n i e 
przestraszyły 55 golfistów, którzy wytrwali do 
końca. Wszyscy podkreślali  doskonale 
przygotowane siemianowickie pole. Wynikiem 
dnia było 69 Łukasza Szadnego, któremu taki 
rezultat dał... tylko drugie miejsce w 
najwyższej kategorii 0-14. Taki charakter mają 
turnieje netto .
Oto zdobywcy pucharów w turnieju 4GOLFERS 
CUP w Siemianowicach:

4 GOLFERS Tour HCP 0-14
1 Krawczyński, Piotr 38
2 Szadny, Łukasz 35
3 Jelonek, Marek 35

HCP 14-24
1 Juszczyński, Adam 39
2 Jędrusiński, Piotr 39
3 Gawenda, Janusz 39

HCP 24-36
1 Zagórny, Tomasz 38
2 Kozik, Wiktor 35
3 Kowalczyk, Michał 32

Klasyfikacja po 2 turniejach

Kolejny turniej 5 maja na polu Gradi
w Prusicach .
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Oberschlesien Pokal by Bogi Golf to cykl 
imprez, których na Śląsku jeszcze nie było.
Regularne  turnieje, cykle to w większości 
przypadków imprezy weekendow. Tymczasem 
wielu z nas gra regularnie w tygodniu.
Często brakuje nam rywalizacji.  Golf 
rekreacyjny nie wszystkim odpowiada. Pojawił 
się zatem pomysł organizacji turniejów 9 
dołkowych w poniedziałkowe popołudnia.  Tak 
powstał cykl zawodów o puchar Śląska, czyli 
Oberschlesien Pokal by Bogi Golf. Na polach w 
Siemianowicach,  Mikołowie,  Bytomiu 
i Kamieniu Śląskim w sezonie 2020 odbyło się 
w sumie 11 zawodów. Celem turnieju jest 
również zachęcanie graczy do odwiedzania 
innych śląskich pól. Zwykle ograniczamy się 
tylko do naszych klubowych. Aby zdobyć 
okazały  puchar Oberschlesien Pokal w 2020 
na leża ło  zagrać  na  5  po lach  (dw ie 
siemianowickie dziewiątki były traktowane 
jako dwa pola). Do wyniku końcowego 
zaliczano 6 najlepszych wyników. Ponieważ 
turniej spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, 
graczom spodobał się cykl, w tym roku liczba 
zawodów została zwiększona do 20. 
Dodatkowo do obiektów, na których gramy 
doszła druga dziewiątka Mikołowa i w ten 
sposób mamy już w cyklu 6 pól. Aby w tym roku 
zdobyć puchar Śląska w jednej z 3 kategorii 
HCP, należy zagrać na minimum 5 polach. 
Podobnie jak w roku ubiegłym do klasyfikacji 
zaliczane będzie 6 najlepszych wyników. Poza 
nagrodami w każdych zawodach, poza 
okazałymi, ogromnymi pucharami za rezultat 
w całym cyklu, zwycięzcy  pojadą na 4 dniowy 
pobyt z grą na jednym z 6 pól golfowych 
Cypru, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji. 
Do wyboru są ośrodki zaproponowane przez 
organizatora. W tegorocznej edycji mamy za 
sobą już 4 poniedziałki. Zawodnicy walczyli na 
polach Karolinka, Armada, Mikołowa i polu 
Śląskiego Klubu Golfowego.

4golfers Oberschlesien Pokal by Bogi Golf
Na Armadzie w kategorii 0-14 triumfowała Bil 
Karolina , w 14-24 Sebastian Szot  a 24-36 
Marcin Mencner . Na zielonej Karolince przy 
padającym deszczu najlepsi byli w 0-14 
triumfował Aleksander Chaba, w 14-24 
Sebastian Szot  a w  24-36 Mencner Marcin. 
W pierwszym turnieju na siemianowickim polu 
wygrali w kategorii  0-14 Aleksander Chaba, 
w 14-24 Sebastian Szot a 24-36  Maciej Skucik. 
Na pierwszej "dziewiątce" mikołowskiego pola, 
chętnych do gry było więcej niż możliwości 
pola. Wystartowało 36 zawodników, a lista 
zamknięta został już w niedzielę. Zawody 
wygrali w poszczególnych grupach  HCP w 0-
1 4  R y s z a r d  S ł o w i k o w s k i ,
w 14-24 Dariusz Siedlaczek  a w 24-36 Wiktor 
Kozik.
Mamy już pierwszych liderów:

Zala Springs Golf Resort
Zala Springs Golf Resort, H-8782 Zalacsány, Węgry 
Tel.: +36 20 403 4960
info@zalasprings.hu        www.zalasprings.hu
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Krakow Valley Golf & Country Club
Paczoltowice, PL-32-063 Krzeszowice
Tel.: +48 12 258 85 00, Fax: +48 12 258 85 00 
marketing@golf.krakow.pl        www.golf.krakow.pl
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Nowak, Dawid 
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Szumański  Mariusz 13 13

14-24

Szot, Sebastian 18 19 14 51
Pasławski, Władysław 

 

15 14 15 44
Zieliński, Janusz 15 15 31
Siedlaczek, Dariusz 9 9 12 30
Szwedowski, Wojciech 11 14 25
Łukasiuk, Krzysztof 18 18
Dawid, Emilia 16 16
Rekowska, Danuta 16 16
Galiczak, Michał        

 

16 16
Bizan, Dariusz 

          

15 15
Łoś, Radosław 15 15
Piątek, Dariusz 15 15
Łoś, Adam 13 13
Alder Krystian 13 13
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12 12
Jędrusiński, Piotr 11
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Rogala, Leszek 

        

9 9

26-36

Mencner, Marcin 24 19 15 58
Ptak, Grzegorz 

        

19 10 17 46
Czempiel, Wojciech 16 15 13 44
Dzienniak, Grzegorz 17 19 36
Mutz, Krzysztof 19 16 35
Skucik, Maciej 
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Słoniec, Michał 

 

14 19 33
Michalewski, Ryszard 

  

13 19 32
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15 16 31
Sienkiewicz, Sylwester 

  

12 18 30
Bajek, Zbigniew 

 

14 13 27
Wojciechowski, Adam 
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Hemlecki, Grzegorz 18 18
Adamczewski, Michał 14 14
Wienchor, Joachim 

 

14 14
Smela, Krzysztof 

 

13 13
Targosz 10 10
Ozdoba, Mariusz 

  

5 5
Grondecki, Grzegorz 

 

5 5
Włodarski, Tomasz 5 3 8



Pytanie standardowe. Jak zaczęła się 
Twoja przygoda z golfem?
Moja przygoda z golfem rozpoczęła się od 
podpatrywania Marcina Wójcika z kabaretu 
Ani Mru – Mru. Podczas jednych wspólnych tras 
Marcin był na golfie i pochwalił się, że kupił kij 
(z tego co pamiętam dla żony) i parę razy nim 
uderzył w naszej obecności. Zaciekawiło mnie 
to. Od razu głupie pytanie „Jak najdalej 
uderzasz?”. 
J a k i ś  c z a s  p ó ź n i e j  To m a s z  K i e c z ka 
zaproponował mi żebym przyjechał na jedną z 
rybnickich łąk bo szuka ludzi do gry w golfa, bo 
samemu mu nudno. Spróbowałem uderzyć – 
uderzyłem raz, drugi, dziesiąty, jedenasty mi 
nie wyszedł i co najważniejsze nie zraziłem się 
jak mi dwunasty też nie wyszedł. Ważne, że 
złapałem „bakcyla”. Pojechaliśmy chwilę 
później na pole do Karviny, na akademię i 
dwoma kijami przeszedłem pierwszy raz 9-tkę. 
Spodobało mi się!!! I tak jest do dzisiaj. 
A oprócz tego byłem szczęśliwym posiadaczem 
Golfa VI .

Jak reagują znajomi, kiedy mówisz, że 
jesteś golfistą?
Myślałem, że będzie reakcja negatywna, na 
zasadzie – burżuj, nie ma czego robić z 
pieniędzmi, robi to bo inni „sławni” tak robią. 
Otóż  n ie ! ! !  Zdecydowana większość 
znajomych z zaciekawieniem pyta czy trudna 
to gra, gdzie gram, czy dużo czasu to zajmuje, 
czy drogi jest sprzęt i czy można gdzieś się 
nauczyć grać. Kilkanaście osób udało mi się 
namówić na naukę golfa, z różnymi skutkami 
ale większość co jakiś czas grywa w golfa. 

Wolisz grę rekreacyjną, czy raczej 
wybierasz rywalizację turniejową, walkę o 
jak najlepszy HCP?
Jak dla mnie najważniejsza w golfie jest dobra 

zabawa i atmosfera. Taką można uzyskać tylko 
w grze rekreacyjnej gdyż na turnieju dochodzi 
stres, nieznajomość partnerów, z którymi 
grasz, no i gra w turnieju przeważnie wpływa 
na HCP. Czasami wpływa dobrze, a czasami 
nie. 
W zeszłym sezonie z powodu pandemii nie 
mieliśmy pracy i większość wolnego czasu 
p o ś w i ę c a ł e m  n a  g r ę  w  g o l f a ,  a  ż e 
organizowane były różnego rodzaju turnieje to 
zagrałem ich sporo, aż doszedłem do takiej 
myśli, że brakuje mi już luźnej gry towarzyskiej. 
Teraz od czasu do czasu jeżdżę na turnieje 
organizowane przede wszystkim przez 
4Golfers ale mam też co raz więcej czasu na gry 
rekreacyjne.
Co jest w Twojej opinii  problemem 
głównym, że golf w Polsce tak słabo się 
rozwija?
Myślę, że złe pojmowanie przez ludzi tego 
sportu – że to drogi  sport, że dla elit, że nie ma 
gdzie go uprawiać. 

Wydaje mi się, że promocja golfa w Polsce też 
kuleje, nie ma sukcesów na miarę sportów 
drużynowych czy niektórych indywidualnych. 
Gdyby np. zawody z udziałem Adriana 
Meronka pokazywałby kanał ogólnodostępny 
to podejrzewam, że jego i innych naszych 
golfistów sukcesy mogły by pozytywnie 
wpłynąć na rozwój tej dyscypliny w Polsce. A 
tak przysłowiowy Kowalski czy Nowak nie ma 
pojęcia jaka piękna to gra, w jak pięknych 
okolicznościach przyrody można ją uprawiać.

Masz to szczęście, że mieszkając na Śląsku 
masz jak warunki polskie niemały dostęp 
do pól. Blisko pola polskie i czeskie. Jakie 
jest Twoje ulubione pole w pobliżu a jakie 
wybrałbyś z wszystkich które odwiedziłeś?
O tak to duże szczęście! Mamy w pobliżu 
Mikołów, Siemianowice, Bytom, Karolinkę, 
Rosę, kiedyś Pszczynę i kilka obiektów 
treningowych, no i czeskie pola. Najczęściej 
bywam w Siemianowicach Śląskich i w 

Bartosz Demczuk

Armada Golf Club
ul. Golfowa 3, PL-41-907 Bytom
Tel.: +48 668 040 226
biuro@armadagolfclub.pl        www.armadagolfclub.pl
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Mikołowie – dwa różne pola, może stąd taka 
częstotliwość bywania na nich. Czechy to 
najczęśc ie j  L ip iny,  by łem również  w 
Silherovicach i w Ropicach. Piękne czeskie pola 
przyciągają bardzo ale niestety ostatnie czasy 
nie pozwalają na odwiedziny naszych 
południowych sąsiadów. 
Byłem na kilkunastu polskich polach i trudno by 
było wybrać moje ulubione, może dlatego, że 
każde jest inne i każde ma w sobie coś 
fascynującego. Bardzo lubię Karolinkę za 
swoją kameralność i klimat, Armadę za 
industr ialne widoki,  Siemianowice za 
nieobliczalny dołek nr 11 �, Mikołów za 
najdłuższy dołek w kraju (bogey to moja 
norma), Tokary i Amberza piękne widoki, Sierrę 
(kiedyś) za idealne przygotowanie pola, Modry 
Las za bunkry, itd., itp. Można by tak 
wymieniać długo. Myślę, że ulubionym dla 
mnie polem było by takie pole na którym bym 
zagrał na PAR pola … ale takie się jeszcze nie 
zdarzyło na mojej golfowej trasie.
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Jest Was w kabarecie czterech, a właściwie 
pięciu. Jak wygląda zainteresowanie 
golfem wśród pozostałych Młodych Panów?
Udało mi się zarazić golfem 2 osoby – Roberta i 
Łukasza. Grali już nawet w jednym turnieju, jak 
na tą chwilę Robert gra najwięcej z tej dwójki, a 
to z powodu kontuzji kolana, jakiej nabawił się 
Łukasz w zeszłym sezonie. Nasz techniczny 
Zbyszek też zostaje wchłonięty przez golfową 
mafię – na razie zaliczył kilka razy akademię i 
dwa razy zagrał 9tkę. Rokowania są dobre. Jak 
dobrze pójdzie to w najbliższym czasie będzie 
w Kabarecie Młodych Panów pełen flight. 
Gramy te raz  podczas  Po l sk ie j  Nocy 
Kabaretowej i udało mi się stworzyć mini 
turniej o Puchar PNK. Grywamy w miastach, 
które leżą blisko pól golfowych i wciągamy 
innych, niegrających do tego sportu. Może za 
rok będą już 3 flighty, bo na tą chwilę gramy 
my, koledzy z kabaretu Smile i wielki powrót 
zamierzają poczynić koledzy z Kabaretu 
Skeczów Męczących. Zagraliśmy jeden turniej 
zapoznawczy w Gorzowie na Zawarciu (też 
polecam to pole) i większość przypominała 
sobie grę i już są zakusy na dalsze turnieje.

Co poza golfem? Jakie sporty i aktywności 
preferujesz?
W miarę możliwości koszykówka, siatkówka no i 
przede wszystkim rower, czasami samemu na 
szybsze trasy ale najczęściej rekreacyjnie z 
rodziną. Od listopada posiadamy psa i co jakiś 

czas uprawiamy spacerowanie z naszą Fibi. 
Lubię też pływać ale niestety zamknięte 
baseny spowodowały spadek zainteresowania 
tą dyscypliną.
Zimą wiadomo narty i w miarę możliwości 
hokej!

Co jest wg Ciebie istotnego, pociągającego 
w golfie, co mogłoby przekonać do golfa 
tych jeszcze nie zdecydowanych?
Przede wszystkim super zabawa, relaks i 
możliwość obcowania przez kilka godzin z 
ciekawymi ludźmi w pięknych okolicznościach 
przyrody. Golf jest dyscypliną, w której o 
dobrym uderzeniu decyduje tyle czynników, że 
osoba nie grająca w golfa nie jest w stanie tego 
pojąć i namawiam wszystkich żeby choć na 
chwilę zechcieli podejść do golfa jak do bardzo 
fajnego sportu. Na pewno po przejściu nawet 
9ciu dołków niektóre mięśnie w ich ciele dadzą 
im znać, że są i dawno nie były używane. 
Etykieta golfowa to jeden z elementów tej gry, 
który mnie wciągnął i którą staram się jak 
najbardziej przestrzegać. Irytują mnie golfiści, 
którzy się przechwalają gdzie to oni nie grali, z 
kim i jaki mają HDCP ale mam na to receptę – 
jak gość jest wkurzający i się chwali, że ma 
HDCP 14 to ja mu odpowiadam „słabo, ja mam 
2,2” on zdziwiony patrzy na mnie a ja mu 
wtedy „a nie sorry – 22,2!”. Kilku dało się 
wkręcić.



Uroku Tatr specjalnie w Polsce reklamować 
nie trzeba. Każdy, kto był po jej słowackiej, 
większej części przyzna, że jest tam co 
najmniej równie pięknie. Kiedy jednak do 
tego dołożymy atrakcje związane z grą w 
golfa w taki pięknych okolicznościach 
przyrody, jak mawiał klasyk, możemy 
poczuć się jak w raju. 
U podnóża słowackich Tatr Ośrodek we wsi 
Wielka Łomnica, znajduje się jeden z 
najpiękniejszych ośrodków golfowych tego 
kraju - Black Stork.
Jak mawiają miejscowi, po słonecznej stronie 
Tatr Wysokich,ośrodek ten jest popularny nie 
tylko wśród golfistów, ale również wśród 
narciarzy. Z każdej części pola widok na 
Łomnicki Szczyt przypomina, że narciarze zimą 
też mają tutaj swój raj.
W skład ośrodka wchodzi 27 dołków oraz 
rozległe tereny treningowe. Głównym 
punktem jest jednak Hotel International 
dysponujący 28 pokojami dwuosobowymi, 
centrum odnowy biologicznej z krytym i 
odkrytym basenem z podgrzewaną wodą oraz 
zapleczem konferencyjnym dla 60 osób.
Renomowana kuchnia jest dobrze znana, a 
szef kuchni co miesiąc przygotowuje doskonałe 
menu kulinarne ze świeżych produktów i 
gustownie podanych ziół.
Pole składa się z trzech „dziewiątek”, które w 
dowolny sposób możemy rozgrywać. Pole 
uzyskało, prestiżowe wyróżnienie marki A PGA 
Golf Course i stało się dopiero 19 polem na 
świecie z tym znakiem jakości. Pole jest 
fantastyczne. Mimo, że z widokiem na piękne 
góry, jest raczej płaskie. Płaskie nie znaczy - 
łatwe. Sporo przeszkód, bunkry, woda, potoki 
powodują, że gra do prostych nie należy. 
Osoby bardziej wrażliwe na piękno przyrody 
będą miały tam naprawdę problemy z 
koncentracją, a galeria aparatu będzie 
przepełniona fotkami.

Golf po słonecznej stronie Tatr

Nazwa Black Stork (czarny bocian) jest 
nieprzypadkowa. Ze względu na pobliskie 
bagna, osobniki tego rzadkiego gatunku 
ptaków można często zobaczyć latające nad 
po lem go l fowym. W obrębie  resor tu 
gospodarze stworzyli podmokłą strefę zakazu 
wjazdu, która pomaga zachować siedlisko 
bociana czarnego. Dzięki tym wszystkim 
pozytywnym okolicznościom, bocian czarny 
stał się duchem i przyjaznym symbolem dla 
gości kurortu.
Ośrodek Black Stork ma niezrównane 
położenie po południowej stronie, na terenie 
c h r o n i o n y m  Ta t r z a ń s k i e g o  P a r k u 
Narodowego. Dziewicza przyroda, górskie 
szczyty i świeże powietrze - to atrybuty, które 
warto podziwiać i docenić na tym 120-
hektarowym obiekcie.
Ośrodek jest doskonałym miejsce ma dłuższe 
wakacje. Bliskość Tatr, parku narodowego, 
pełnego ścieżek pieszych i rowerowych, 
pięknych jeziorek i wodospadów powoduje, że 
nie można się tutaj nudzić.
W pob l i sk im Popradz ie  zna jdu je  s ię 
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Black Stork Golf Resort Veľká Lomnica
Tatranská 754, 05952 Veľká Lomnica, Słowacja
Tel.: +421 52/466 18 06, Fax: +421 52/466 11 12 
golfrecepcia@golfinter.sk        www.golftatry.sk

fantastyczny aquapark. Basenów termalnych 
w tym regionie nie brakuje. Choć Słowacja, 
podobnie jak nasz kraj, nie jest jeszcze mekką 
dla golfistów ze względu na ilość pól, spokojnie 
można polecić Black Stork jako bazę 
wypadową do poznania innych słowackich pól. 
W promieniu 60 km znajduje się Gray Bear 
Tale Club, Żylina, Koszyce, Rajec, a dosłownie 
kilka kilometrów od ośrodka „dziewiątka” 
Royal Tatry. 

Black Stork - podsumowanie
Jakość resortu: doskonała;
Atrakcje: Tatry, Szczyrbskie Pleso, kuchnia, 
wody termalne;
Odległość od Cieszyna: 230 km;
Odległość od Białki Tatrzańskiej: 40 km. 
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BlackSeaRama Golf&Villas
9600 Balchik, Bułgaria 
Tel.: +359 2 422 4981, Fax: +359 2 422 4981 
blacksearama@blacksearama.com        www.blacksearama@blacksearama.com
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Pirin Golf and Country Club
Бетоловото 128, 2760 Razlog, Bułgaria
Tel.: +359 885 535 506 
proshop@piringolf.bg        www.piringolf.bg

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE
Ostravice 75, 739 14 Ostravice, Czechy
Tel.: +420 595 538 538  Tel.:  +420 724 907 913 
info@golf-ostravice.cz         www.golf-ostravice.cz



Ropice Golf Course
Ropice 415, CZ-73956 Ropice, Czechy 
Tel.: +420 558 740 505, Fax: +420 558 712 172 
info@beskydgolf.com        www.beskydgolf.com

Gradi Golf Club
Gradi Golf Club, 55-110 Prusice Brzeźno 1, Brzeźno 1, PL-55-110 Prusice 
Tel.: +48 71 312 59 77
recepcja@palac-brzezno.pl        www.palac-brzezno.pl

MINTHIS RESORT Golf & Suites 
P.O. Box 62085, Tsada Village, CY-8060 Pafos Cypr 
Tel.: +357 26 842200, Fax: +357 26 642776 
golf@minthisresort.com        www.minthisresort.com
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Zamówienia info@4golfers.pl
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KOSZULKI POLO
WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU
KOSZULKI POLO
WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU

DOWOLNY NADRUKDOWOLNY NADRUK
OD JEDNEJ SZTUKIOD JEDNEJ SZTUKI 99zł

WWW.REGIO.PLWWW.REGIO.PL tel. (32) 42 38 094tel. (32) 42 38 094

Miejsce na Twoją reklamę.
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