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Modry Las Golf Club wkracza w kolejny golfowy sezon z nowym logo oraz 
ofertą sprzedaży nieruchomości pod zabudowę ekologiczną. Jednocześnie w 
Modrym Lesie trwaj ą ostatnie już przygotowania do otwarcia długo 
wyczekiwanego, 9-dołkowego pola Orli Las.   
 
Nowe logo podkreśla i uwypukla kolejna fazę rozbudowy czołowego pola golfowego 
w Polsce. „Modry Las Golf Club systematycznie się rozwija. Teraz wkraczamy w 
nową fazę – tłumaczy Arthur Gromadzki, prezes Modry Las S.A. – Już wkrótce, bo w 
czerwcu tego roku, osiągniemy nasz cel, którym jest 27-dołkowy obiekt golfowy z 
ulepszoną infrastrukturą i zakwaterowaniem na terenie pola. Tak więc już w czerwcu 
nasi gracze będą mogli wstać, sięgnąć po torbę z kijami i wyjść z pokoju wprost na 
pole. W Modrym Lesie każdy golfista otoczony jest przez niezwykłą, unikalną 
przyrodę, a jeżeli wybierze pakiety pobytowe Stay&Play, znajdzie się w samym sercu 
pola golfowego”. 
 
Modry Las Golf Club od czasu otwarcia w 2009 roku rozwija się, aby sprostać coraz 
bardziej wyrafinowanym wymaganiom i potrzebom graczy w golfa. W ubiegłym roku 
wystartowała nowa, przejrzysta i przyjazna dla użytkownika strona internetowa. Tej 
wiosny Modry Las robi kolejny krok wprowadzając odświeżone logo.  
 
Nowe logo to jednak coś więcej niż jego nowa wersja znaku graficznego – oparty na 
sporcie i wypoczynku rezydencjalny kompleks oferujący jego mieszkańcom zdrowy 
tryb życia. Przez wszystkie lata swojej działalności, Modry Las otrzymał wiele 
dowodów międzynarodowego uznania, takich jak nagrodę Poland’s Best Golf Course 
podczas inauguracyjnej edycji World Golf Award w listopadzie 2014 roku. Ale 
nagrody nie uśpiły właścicieli Modrego Lasu. Zaprojektowany przez Gary’ego 
Playera czołowe pole golfowe w Polsce nieustannie się rozwija, a wynikiem 
intensywnych prac było otwarcie trzech stylowych, samowystarczalnych domków 
szwedzkich oraz sześciu pokoi gościnnych w zlokalizowanym na terenie pola klubie 
golfowym.  
 
Co ważniejsze, Modry Las przedstawiał szczegółowe informacje dotyczące 130 
działek rezydencjalnych przeznaczonych do sprzedaży. Część działek 



zlokalizowanych jest wzdłuż mistrzowskiego pola golfowego Modry Las. Są też 
takie, które posiadają wspaniały widok na jedno z dwóch jezior okalających całą 
nieruchomość. Każda z działek liczy przynajmniej 1000 metrów kwadratowych 
powierzchni. Zgodnie z wypowiedzią Pameli Gromadzki, dyrektora marketingu 
międzynarodowego Modry Las Golf Club, wprowadzenie nowego logo zostało 
zaplanowane w taki sposób, aby podkreślić ekologiczną zabudowę rezydencjalną.   
 
„Od samego początku Modry Las miał być centrum wyjątkowego kompleksu, 
zamieszkałego przez społeczność otwartą na perspektywiczne myślenie, aktywną 
sportowo – tłumaczy  Pamela Gromadzki. – Wybraliśmy ekologiczny model 
zabudowy i rozwinęliśmy go poprzez włączenie w nasze działania polityki przyjaznej 
dla środowiska, która zminimalizuje wpływ nieruchomości na otaczający krajobraz.  
Dzięki temu, nasze domy będą wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania 
ekologiczne, m.in. potrójne szyby w oknach, głębinowe pompy ciepła oraz 
odpowiednią izolację ścian”.   
 
Pierwszy, wzorcowy, dom został zbudowany na terenie Modrego Lasu przez 
specjalistyczną niemiecką firmę budowlaną HAAS według projektu szwajcarskiego 
architekta. Przyjazne dla środowiska domy firmy HAAS posiadają energooszczędne 
rozwiązania, takie jak ogrzewanie podłogowe czy wentylację mechaniczną z 
odzyskiem ciepła. Co istotne, domy powstają w zaledwie trzy miesiące. Jest to 
możliwe dzięki innowacyjnym i pionierskim technologiom konstrukcji domu z 
gotowych elementów.  
  
„Modry Las i okalający go krajobraz są wyjątkowe – kontynuuje Pamela Gromadzki. 
– Naszym celem jest stworzenie międzynarodowego kompleksu golfowego, który 
przewyższy dotychczasowe oczekiwania dotyczące pól golfowych w Polsce i co 
ważniejsze, wtopi się w naturalne otoczenie. Możliwość zakupu nieruchomości 
pozwala na osiągnięcie tego celu, którego odzwierciedleniem jest również nasze nowe 
logo”. 
 
Pod koniec wiosny do 18-dołkowego pola golfowego, zaprojektowanego przez 
Gary’ego Playera, dołączy długo wyczekiwane nowe, 9-dołkowe, pole Orli Las.  
Nowa „dziewiątka” otoczona gęstym lasem z greenami łagodnie opadającymi w 
kierunku jeziora już teraz wzbudza duże zainteresowanie. 
 
„Bardzo się cieszymy z naszego nowego 9-dołkowego pola, które nada nowy wymiar 
istniejącemu już kompleksowi golfowemu Modry Las – dodaje Pamela Gromadzki. – 
Ze strony branży golfowej zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie Orlim Lasem 
ze względu na jego krótki format oraz jakość terenu, na którym został zbudowany.  
Jednak prawdziwą i najważniejszą ocenę Orlego Lasu wydadzą dopiero golfiści. 
Czekamy na reakcję graczy posiadających zróżnicowane umiejętności gry w golfa z 
dużą niecierpliwością. Ale czerwiec już blisko. Wierzę, że będzie to udany start”. 
 
- koniec -   
 
 
 
 



1) Modry Las Golf Club  został oficjalnie otwarty w dniu 4 lipca 2009 r. przez Gary’ego 
Playera oraz Adama Giersza, wiceministra sportu i turystyki.   
2) Modry Las Golf Club przygotowuje otwarcie w 2015 r.  kompleksu golfowego Modry 
Las Golf Resort, który obejmować będzie również 130 działek pod zabudowę jednorodzinną.  
3) Modry Las Golf Club  z łatwością pokonuje 6 innych konkurencyjnych lokalizacji 
golfowych w Polsce i sięga po tytuł Poland’s Best Golf Course na inauguracyjnej edycji 
World Golf Award 2014.  
4) Modry Las Golf Club  był jedynym polem golfowym z Polski, który został umieszczony 
na liście Top 100 czasopisma Golf Journal; został również zaliczony do 100 czołowych pól 
golfowych w Europie przez czasopismo Golf World w 2009 r. i 2011 r.  Modry Las został 
również uznany za najlepsze pole golfowe w Polsce przez wiodący polski portal golfowy 
www.Polishgolf.pl.  
5) Gary Player oraz Gary Player Design posiadają ponad 300 projektów w 35 krajach na 
pięciu kontynentach.  
6) Więcej informacji o Modry Las Golf Club  na www.modrylas.pl  
7) Więcej informacji o World Golf Award na www.worldgolfawards.com  
 
Wszelkie zapytania dotyczące ofert, wywiadów czy zdjęć prosimy kierować drogą 
mailową do międzynarodowego biura prasowego Modry Las Golf Club pod adresem: 
yvonne@thewordassociation.biz lub drogą telefoniczną – Yvonne Alexander: 
 
Biuro:  +44 (0) 1337 858807 
Tel. kom.:   +44 (0) 7976 369 260 
 
Biuro w Polsce:+48 667 710 410  
Tel. kom.: +48 602 247 196 
Email: mwilk@modrylas.pl 
 

      
 
Dystrybucja komunikatu prasowego przez The Word Association 
www.thewordassociation.biz 
 
 


