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Warszawa, dnia 10 czerwca 2022 r. 

Organizacje członkowskie PZG 

Drogie Golfistki, Drodzy Golfiści! 

 

Serdecznie dziękujemy za okazane podczas Walnego Zgromadzenia zaufanie oraz silny mandat wyborczy,  

w którym przekazali Państwo stery nad Polskim Związkiem Golfa naszemu zespołowi w składzie: Radosław 

Frańczak, Katarzyna Terej, Janusz Sikora, Elżbieta Wolschendorf-Łazowska oraz Paweł Wyrzykowski. 

Wybiła godzina naszego tee time – czas, by rozpocząć pracę na polu zarządzania Polskim Golfem. Zagramy 

w drużynowym formacie. Wspólnie z Wami! 

Nie znaleźlibyśmy się na pierwszym tee, gdyby nie Wasza pomoc. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, które 

pozwoliły nam poznać oczekiwania i potrzeby poszczególnych klubów czy regionów. Za wszystkie miłe spotkania, 

ale też za konstruktywne, nieraz trudne dyskusje, bo to dzięki nim mogliśmy lepiej zrozumieć wyzwania, jakie 

stoją przed nami w przyszłości.   

W najbliższych tygodniach skupimy się nad pracami związanymi z założeniami do nowej strategii rozwoju 

golfa w Polsce, która wyznaczy cele i program działania na naszą kadencję. Tak jak deklarowaliśmy, będziemy 

kładli mocny nacisk na otwartą i regularną komunikację ze środowiskiem.  

Dlatego już dzisiaj chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie komunikacyjne online, które odbędzie się  

w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 17:00. Spotkanie dedykowane jest dla maksymalnie dwóch przedstawicieli 

każdej organizacji – członka PZG. Prosimy o przesłanie informacji wraz z emailami na adres biuro@polski.golf do 

dnia 23 czerwca 2022 roku. Na podane adresy mailowe zostanie wysłane zaproszenie.  

 Zapraszamy Was do kontaktu, a przede wszystkim do współpracy! 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

 

 

 

  

Radosław Frańczak 
Prezes Zarządu 

Katarzyna Terej 
Wiceprezes Zarządu 

Elżbieta Wolschendorf-Łazowska 
Wiceprezes Zarządu 

   
 

Janusz Sikora 
Wiceprezes Zarządu 

Paweł Wyrzykowski 
Wiceprezes Zarządu 
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