1 June 2020
Dear Member,
I hope this letter finds you and your family well during these unprecedented times.
It has been some months since I and the Board of Directors have written to you. Much has happened
since then and this letter serves as an update on a variety of topics.
1. Development update
Leading up to the EGM (Extraordinary General Meeting) of Members on 1 Marca 2020, there was a high
volume of information sent to Members. This information was also made available on our website. A
summary of recent events is below.
Date

Event

Outcome

1 March 2020

Extraordinary General Meeting Non-Core for 73 Norton St (passed by 79.83%)
Development approval (passed by 80.22%)

13 March 2020

Supreme Court injunction
(Wykrota v Polish Club)

16 March 2020

Deicorp and Polish Club

Dismissed with costs awarded against
M.Wykrota
Development Management Agreement signed

3 April 2020

First Project Control Group

Fortnightly meetings (Deicorp and Polish Club)

20 April 2020

Pre DA package

Submitted to Inner West Council

1 May 2020

Geotechnical work

Geotechnical holes drilled (73 & 75 Norton St)

21 May 2020

Supreme Court of Appeal

(Lukaszewicz/Wykrota/Plust) v Polish Club)
Leave to Appeal was not granted

As we progress through the planning and approval stage for our new Club, it is our intention to provide
you with regular updates. The most efficient way is via email. We have approximately 1/3 of our
Members without an email address on our database, so if that is you wish, please help us and provide
your email details next time you visit the Club.

2. Club Operations
Due to the COVID-19 pandemic and government lock-down orders we paused operations from Monday
23 March 2020. Since then we offered fortnightly take-away service which started on Saturday 11 April.
We appreciate the help from our volunteers and the support from Members and customers during this
time.
From 1 June 2020, Clubs are permitted to commence trading under strict government guidelines that
will change over time. At time of writing the Polish Club intends to commence limited trading
on weekends only starting with Saturday 6 June and Sunday 7 June.
Our opening hours will be:
Saturdays Restaurant/Bar/Café from 5.00-10.00pm; Downstairs shops from 1.00-5.00pm
Sundays Restaurant/Bar/Café from 12.00-5.00pm; Downstairs shops from 1.00-5.00pm
During these operating hours, takeaway service will be available as well as on-line bookings via Uber
Eats and Quandoo.
Due to strict limitations on numbers and social distancing requirements, we strongly urge bookings via
the Sto Lat Restaurant direct line 9798 9846. There will be set times allocated so that we can abide by
the rules and keep all our customers safe.
3. Membership 2020/21
Due to the likelihood of limited trading this year, the financial hardship experienced by some of our
Members currently and our anticipated closure ahead of construction, the Board of Directors has
decided to provide Membership for the year ahead for free.
If you have already paid then this payment will be rolled forward to the following year. To minimise
contact your Membership card is being mailed out.
Should you wish to donate your fees to the Club, please send us an email with your instructions. We
thank you for your generosity upfront. Please note this and any other donation is discretionary and
entirely up to you.
4. Projects Underway
The Board of Directors have recently approved a new Membership and website provider. This will vastly
improve the security and professionalism of the current systems. It will also allow for efficient
communication with Members during the development phase of our new Club.
Many Members have offered financial support to the Club during its history. Lately there have been
several offers of financial support for the new Club development. The Board is currently looking at a
structured program for Members to financially support the Polish Club. We intend to launch this
formally later this year.
R. Borysiewicz
President-Polish Club Limited (for and on behalf of the Board)
Office 02 9798 7469 Sto Lat restaurant 02 9798 9846
address 73 Norton Street, Ashfield NSW 2131 Australia email
manager@polishclubsydney.com.au
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1 czerwca 2020 r.
Szanowni Państwo,
Mam nadzieję, w tym trudnym okresie wywołanym pandemią, że jesteście Państwo wraz z rodzinami
bezpieczni i w dobrym zdrowiu.
Minęło kilka miesięcy od od ostatniej korespondencji, którą w imieniu własnym i zarządu Klubu
Polskiego w Ashfield wysłałem do Państwa. Od tego czasu wiele się wydarzyło i ten list przedstawia
aktualizacjȩ tych spraw.
1. Uaktualnienie dot. rozbudowy
W okresie poprzedzającym Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 1 marca 2020 r. (Extraordinary
General Meeting), członkom Klubu dostarczono wiele informacji. Poniżej w skrócie przedstawiamy
wydarzenia, które miały miejsce od dnia 1 marca br.
Data

Wydarzenie

Rezultat

1 marca 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Non-Core na 73 Norton St (zatwierdzone, wynikiem
79.83% głosujących na „TAK” )
Rozbudowa zatwierdzona (zatwierdzona wynikiem
80.22% głosujących na „TAK”)

13 marca 2020 r. Nakaz Sądu Najwyższej Instancji
w NPW (M.Wykrota v Polish Club) Sprawa umorzona, M.Wykrota ponosi koszty.
16 marca 2020 r. Deicorp i Klub Polski

Podpisanie umowy z Deicorp ws. zrealizowania
rozbudowy Klubu

3 kwietnia 2020 r. Grupa Kontrolująca Projekt

Zebrania co dwa tygodnie (Deicorp i Klub Polski)

20 kwietnia 2020 r. Wstępny pakiet rozbudowy

Złożony w Inner West Council

1 maja 2020 r.

Praca geotechniczna

Wiercenie otworów geotechnicznych (73 & 75
Norton St)

21 maja 2020

Apelacja w Sądzie Najwyzszej
Instancji w Stanie
Nowa Południowa Walia

K.Łukaszewicz/M.Wykrota/D.Plust v Klub Polski
Sąd Apelacyjny nie zezwolił na przystąpienie
do apelacji.

W trakcie planowania i zatwierdzania kolejnych etapów przebudowy naszego Klubu, zamierzamy
regularnie informować Państwa o przebiegu prac. Najskuteczniejszym sposobem jest korespondecja
poprzez e-mail. Obecnie brakuje nam około 33% adresow e-mailowych członków naszego Klubu.
Uprzejmie prosimy o podanie nam adresu e-mailowego, jeśli chcielibyście Państwo tą drogą dostawać
korespondencję z Klubu. Można to zrobić osobiście podczas następnej wizyty w Klubie lub dzwoniąc do
menadżera Klubu na numer tel. 9798 7469.

2. Działalność Klubu
Z powodu pandemii COVID-19 i związanych z nią rządowych nakazów, od poniedziałku 23 marca 2020 r.
byliśmy zmuszeni wstrzymać działalność Klubu. Od 11 kwietnia co drugą sobotę oferujemy usługi na
wynos. Dziękujemy naszym wolontariuszom za pomoc, a członkom i klientom Klubu za wsparcie w tym
czasie.
Od 1 czerwca 2020 roku kluby mogą rozpocząć działalność zgodnie z surowymi wytycznymi rządowymi,
które z czasem będą ulegały zmianie. W chwili pisania tego tekstu Klub Polski zamierza rozpocząć
ograniczoną działalność w weekendy (soboty/niedziele), rozpoczynając od soboty 6 czerwca br.
Godziny otwarcia:
Soboty: Restauracja/Bar/Kawiarnia od 17:00 do 22:00 ; Sklepy na parterze od 13:00 do 17:00
Niedziele: Restauracja/Bar/Kawiarnia od 12:00 do 17:00; Sklepy na parterze od 13:00 do 17:00
W wyżej podanych godzinach będą dostępne usługi na wynos, a także rezerwacje on-line za
pośrednictwem Uber Eats i Quandoo.
W związku z rygorystycznym ograniczeniem miejsc siedzących i wymogiem zachowania dystansu
społecznego prosimy o rezerwowanie miejsc bezpośrednio w restauracji Sto Lat dzwoniąc na
nr 9798 9846. Godziny podawania posiłków będą tak ustalone, aby zgodne z obowiązującymi
przepisami rządowymi, zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym klientom.
3. Członkostwo 2021/21
Ze względu na prawdopodobieństwo ograniczonej działalności w tym roku, trudności finansowe,
których doświadczają obecnie niektórzy z naszych członków oraz przewidywane zamknięcie Klubu przed
rozpoczęciem budowy, Zarząd postanowił bezpłatnie przedłużyć członkostwo na następny rok 2020/21.
Jeśli składka została już opłacona, członkostwo zostanie przeniesione na kolejny rok 2021/22. Aby
zminimalizować konieczność kontaktu, karta członkowska na rok 2020/21 bȩdzie wysłana pocztą.
Jeśli Państwo chcieliby przekazać swoją opłatȩ członkowską Klubowi w formie darowizny, to prosimy
skontaktować sie z nami. Z góry dziękujemy za hojność. Nadmieniamy, że ta i każda inna darowizna jest
uznaniowa i zależy wyłącznie od Państwa decyzji.
4. Projekty w trakcie realizacji
Ostatnio Zarząd zatwierdził nowego dostawcę witryny internetowej. Będzie wdrożona nowoczesna
metoda uaktualniania danych członków Klubu, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i profesjonalizm
obecnego systemu oraz pozwoli na sprawną komunikację z członkami podczas okresu przebudowy
naszego Klubu.
W długoletniej historii Klubu wielu członków oferowało Klubowi wsparcie finansowe. Ostatnio pojawiło
się kilka nowych ofert wsparcia finansowego projektu rozwoju Klubu. Obecnie Zarząd pracuje nad
strukturą programu, w którym członkówie będą mogli wspierać finansowo Klub Polski. Jeszcze w tym
roku planujemy ten program przedstawić i formalnie uruchomić.
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