27 October 2019
MEMBER UPDATE
Dear Member,
There have been a number of letters sent to you in recent times; specifically on 31 August 2019
and then on 3 October 2019. These were to do with the 2019 Elections and the Members
Information Meeting held today.
I now wish to advise you what the next steps are regarding the proposed development and give
you notice of a further Member Information Meeting.
The Board of Directors wishes to give Notice to Members of a further Members Information
Meeting on Sunday 17 November at 3.00pm in the Club’s Auditorium. Now that the details of
the proposed development have been provided, the agenda will be to go over the details again to
clear up any questions as well as provide a forum for Members to ask any questions they feel will
help them better understand the proposed development. We have deliberately allowed several
weeks from today’s Meeting so that Members have had enough time to consider the proposed
development and therefore can come along well prepared.
Enclosed is a copy of the information brochure that was provided at today’s meeting.
Furthermore, details of the development are on our website www.polishclub.net.au as well as a
static display in the Club, adjacent to the sign-in desk.
This development has been coming for a long time and we are all excited about our future Club. I
wish to thank the entire Deicorp team, the Development Advisory Group, key staff and
volunteers, as well as my fellow Board Members for their contribution so far. This team has been
working away for many months to present to you our vision for the future.
All Members are encouraged to familiarise themselves with the proposed new Club and
development and I invite all Members to come along to the next Information Meeting. If you are
unable to attend, I would welcome your comments or questions via the Club’s
email manager@polishclubsydney.com.au or via ordinary mail to The Board of Directors, 73
Norton Street, Ashfield, NSW, 2131.

Kind regards,
Richard Borysiewicz
President
for and on behalf of the Board
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27 października 2019 roku
UAKTUALNIENIE DLA CZŁONKÓW
Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie otrzymali Państwo od Zarządu Klubu wiele listów; w szczególności z datą 31
sierpnia b.r., a następnie 3 października b.r. Miały one związek z wyborami do zarządu Klubu na
lata 2019-2021 i spotkaniem informacyjnym dla członków, które odbyło się dzisiaj, 27
października br.
Chciałbym poinformować o dalszych krokach dotyczących proponowanej rozbudowy i
zawiadomić o kolejnym spotkaniu informacyjnym dla członków Klubu.
W imieniu Zarządu zapraszam członków na spotkanie informacyjne w niedzielę 17 listopada o
godz. 15.00 w audytorium Klubu. Po przedstawieniu planu i szczegółów proponowanej
rozbudowy, będzie czas na pytania i odpowiedzi, które powinny pozwolić lepiej zrozumieć
proponowaną rozbudowę. Celowo ogranizujemy to zebranie kilka tygodni
po dzisiejszym zebraniu, aby członkowie mieli wystarczająco dużo czasu na przemyślenie
proponowanej rozbudowy i mogli przyjść na nie dobrze przygotowani.
W załączeniu znajduje się kopia broszury informacyjnej, która była rozdawana na dzisiejszym
spotkaniu. Ponadto szczegóły rozbudowy znajdują się na witrynie internetowej Klubu
www.polishclub.net.au, a także na planszach w Klubie, obok stanowiska do wpisywania się.
O przebudowie Klubu mówimy od dawna i wszyscy jesteśmy podekscytowani naszym przyszłym
Klubem. Chciałbym podziękować całemu zespołowi Deicorp, Grupie Doradczej ds. Rozbudowy,
kluczowemu personelowi i wolontariuszom, a także członkom Zarządu za dotychczasowy wkład.
Zespół ten pracuje od wielu miesięcy, aby przedstawić Państwu wizję przyszłości Klubu.
Zarząd zachȩca wszystkich członków do zapoznania się z proponowanym nowym wyglądem
Klubu i planem rozbudowy, oraz zaprasza wszystkich członków do uczestnictwa w kolejnym
spotkaniu informacyjnym. Jeśli ktoś nie może wziąć w nim udziału, to bardzo chętnie odpowiemy
na uwagi lub pytania za pośrednictwem e-maila Klubu manager@polishclubsydney.com.au lub
za pomocą tradycyjnego listu do Zarządu, 73 Norton Street, Ashfield, NSW, 2131.
Z poważaniem,
Ryszard Borysiewicz
Prezes
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