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Orli Las w Modrym Lesie
30.06.2015.

CHOSZCZNO. W sobotę na polu golfowym Modry Las oficjalnie otwarto drugie, tym razem 9-dołkowe pole
Orli Las. &ndash; To najważniejsza inwestycja tego roku &ndash; twierdzi jego właścicielka PAMELA
GROMADZKA. Zapewnia, że Orli Las polubią zarówno amatorzy jak i zawodowcy. Szczególnie ci, którym
brakuje czasu na pełną rundę.

Przypomnijmy, że leżące około 5 kilometrów od Choszczna pole golfowe
Modry Las, otwarte zostało w 2009 roku i w tymże jeszcze sezonie
zakwalifikowane zostało do światowego finału najpiękniejszych pól.
Obiekt zaprojektowany przez GAREGO PLAYERA i wybudowany przez THEO GEERTSHUISA,
bardzo szybko uznany został za najlepsze pole golfowe w Polsce, a
brytyjski Golf World Magazine kilkakrotnie lokował go, w setce
najpiękniejszych w Europie.
W sobotę Modry Las powiększył się o 9-dołkowe pole Orli Las. Obecnie
cały kompleks składa się z 27, wyjątkowo uroczo wkomponowanych w rzeźbę
terenu dołków. Symboliczną wstęgę przecinali: właścicielka PAMELA GROMADZKA, burmistrz ROBERT
ADAMCZYK
i wspomniany już budowniczy T. Geertshuis. - Orli Las jest jednym z
najważniejszych etapów rozbudowy Modrego Lasu. To 9-dołkowe cudo
wytyczone zostało na półwyspie i wije się w gęstym lesie, tuż nad
brzegiem jeziora Raduń. Tu wystarczy jedno uderzenie piłki, aby znaleźć
się na greenie, który łagodnie ścieli się niemalże do samej wody &ndash;
mówiła P. Gromadzka. Dodała, że nowe pole nie jest typowym obiektem
treningowym, a raczej inteligentnie wyrzeźbionym polem mistrzowskim&hellip; w
miniaturze. &ndash; Stworzyliśmy go po to, aby każdy golfista &ndash; niezależnie od
stopnia swoich umiejętności i posiadanego doświadczenia &ndash; mógł się
sprawdzić oraz doskonalić swoje golfowe umiejętności podczas jednej
rundy &ndash; zaznaczyła, że tu grę można ukończyć w niespełna godzinę.
Zdaniem WOJCIECHA SŁUPECZAŃSKIEGO, dyrektora Modrego Lasu, nowy obiekt jest doskonałym
miejscem, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy.
Pierwsze uderzenie na nowym polu wykonał burmistrz R. Adamczyk. &ndash; Nic
tylko przyklasnąć. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że
każda inwestycja zrealizowana na terenie naszej gminy, w znaczny sposób
przyczynia się do jej gospodarczego, turystycznego, a nawet społecznego
rozwoju. O tym, jak piękny jest to obiekt przekonamy się dopiero wtedy,
gdy osobiście tu zajrzymy &ndash; podsumował włodarz miasta. W kilkanaście
minut po tej uroczystości na nowym polu pojawili się pierwsi golfiści.
Rozegrany został też turniej w kategorii juniorów.
Tadeusz Krawiec
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