23 December 2021
Dear Member,
As 2021 draws to a close, the Board of Directors and I trust that you and your family are all
safe and well. We also take this opportunity to wish you a Merry Christmas and hope that
2022 brings you and your family much joy and prosperity.
This letter is to give formal notice of the upcoming 2021 Annual General Meeting of
Members, and to update Members on matters relating to the Club.
1. Annual General Meeting (AGM) of Club Members
This is scheduled for Sunday 6 February 2022 at 3.00pm. This will be held at Pratten Park
Bowling Club, 42 Arthur Street, Ashfield, NSW, 2131. The formal notice and
agenda are below.
Due to COVID 19, Pratten Park Bowling Club requires anyone entering their Club to have
proof of double vaccination. Members are reminded to bring their photo identification to gain
entry to the AGM.
2. Election of Directors
There were nine nominations (the existing Board) for the nine vacancies for the new Board
of Directors. As such these nine nominations automatically become Directors for the next
two-year term. The only remaining item of business will be the election of office holders.
Consistent with our constitution this will occur at the first Board Meeting after the AGM.
3. Development update
Considerable progress has been made despite the delays caused by bad weather and the
impacts of COVID on the construction schedule. Many who have recently been near the
Club site would have seen the Polish flag flying on the construction crane. It can be seen
from quite a distance. We are all immensely proud of this.
At time of writing to you, two out of the three basement carpark levels have been poured and
we are at the basement level 1 carpark (the Clubs parking level). Construction will be halted
for a brief time over Christmas; from 24 December 2021 to 4 January 2022.
According to the current work schedule, we remain on track to have our new Club open for
business at the end of 2022. We look forward to updating Members at the Annual General
Meeting regarding the construction and various aspects of our new Club.

4. Capital Appeal
All Members have recently received information regarding our “Capital Appeal.” I am pleased
to inform you that so far, we have received $49,896 from our members for the express
purpose of having sufficient funds to go even further with the quality of our new Club. Thank
you to everyone who has already donated.
We have set ourselves a target of $200,000 and look forward to further support in the new
year.
R. Borysiewicz
President-Polish Club Limited
(for and on behalf of the Board)

23 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Rok 2021 zbliża się do konca. Wraz z Zarządem ufam, że wszyscy Państwo i Państwa
rodziny są bezpieczni i czują się dobrze. Korzystam z okazji, aby życzyć Państwu i Państwa
rodzinom radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a Nowym Roku 2022 zdrowia, wiele radości
i dobrobytu.
Niniejszy list ma na celu formalne zawiadomienie członków Klubu o zbliżającym się Walnym
Zebraniu za rok obrotowy 2021 oraz poinformowanie członków o sprawach dotyczących
Klubu.
1. Walne Zebranie Członków Klubu (AGM)
Zaplanowane jest w niedzielę 6 lutego 2022 r. o godz. 15.00 w Pratten Park Bowling Club,
przy 42 Arthur Street, Ashfield, NSW, 2131. Oficjalne zawiadomienie i porządek obrad
znajdują się poniżej.
Z powodu COVID-19, Pratten Park Bowling Club wymaga, aby każdy wchodzący do klubu
okazał dowód podwójnego szczepienia. Członkom przypominamy o zabraniu dowodu
tożsamości ze zdjęciem w celu uzyskania wstępu na AGM.
2. Wybór członków nowego Zarządu Klubu
Na dziewięć wolnych miejsc w nowym zarządzie Klubu zgłoszono dziewięć kandydatur
(dotychczasowa Rada Dyrektorów). W związku z tym te dziewięć nominowanych osób
automatycznie staje się dyrektorami na następną dwuletnią kadencję. Jedynym pozostałym
punktem zakończenia procesu wyborów będzie wybór osób sprawujacych poszczególne

funkcje w zarządzie. Zgodnie ze statutem Klubu będzie to miało miejsce na pierwszym
posiedzeniu zarządu dyrektorów po dorocznym AGM.
3. Aktualizacja rozbudowy
Pomimo opóźnień harmonogramu budowy, spowodowanych złą pogodą i wpływem COVID19, poczyniono znaczne postępy. Wiele osób, które przebywały ostatnio w pobliżu siedziby
Klubu, widziało polską flagę powiewającą na dźwigu budowlanym. Widać ją z dość dużej
odległości. Wszyscy jesteśmy z tego powodu niezmiernie dumni.
W momencie pisania do Państwa, beton został już położony na dwóch z trzech poziomów
parkingu podziemnego i aktualnie prace są prowadzone na pierwszym poziomie parkingu
podziemnego (poziom parkingu Klubu). Budowa zostanie wstrzymana na krótki czas w
okresie Świąt Bożego Narodzenia; od 24 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2022 r.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac, jesteśmy na dobrej drodze do otwarcia
naszego nowego Klubu pod koniec 2022 roku. Z niecierpliwością czekamy na możliwość
przekazania członkom Klubu, podczas walnego zebrania, aktualnych informacji dotyczących
budowy i różnych aspektów naszego nowego Klubu.

4. Apel Wsparcia dla Klubu
Ostatnio wszyscy członkowie otrzymali informacje dotyczące naszego "Capital Appeal" (Apel
Wsparcia dla Klubu). Z przyjemnością informuję, że do tej pory otrzymaliśmy od naszych
członków kwotę w wys. $49,896 na określony cel zebrania funduszy, aby podwyższyć jakość
naszego nowego Klubu. Dziękuję wszystkim, którzy już złożyli datki.
Postawiliśmy sobie za cel 200 000 dolarów i liczymy na dalsze wsparcie w nowym roku.
Z poważaniem,
Ryszard Borysiewicz
Prezes w imieniu Zarządu Klubu

Office 02 9798 7469 Sto Lat restaurant 02 9798 9846
address 73 Norton Street, Ashfield NSW 2131 Australia email
manager@polishclubsydney.com.au
ABN 49 000 469 385

ANNUAL GENERAL MEETING of the Polish Club Limited (ACN 49 000 469 385)
for the Financial Year ended June 2021
Held on Sunday 6th February 2022 at 3.00pm at Pratten Park Bowling Club, 42 Arthur
Street, Ashfield, NSW, 2131
BUSINESS
1. Meeting Open
2. Apologies
3. To confirm the Minutes of the previous Annual General Meeting held on Sunday 29
November 2020
4. To receive and consider the Presidents Report, Treasurers Report, Managers Report &
Financial Report for the Financial Year ended 30 June 2021
5. To receive the Directors’ Report for the year ended 30 June 2021 and the Auditor’s
Report on the Financial Report for the Financial Year ended 30 June 2021.
6. To receive an update regarding the new Polish Club which is currently under
construction.
7. Ordinary Resolutions
8. Questions from Members
9. Meeting close
NOTES – BUSINESS AND ANNUAL REPORTS
1. All Business at the Annual General Meeting shall be as per the Agenda
2. Members will receive the Annual Report at the meeting. Additional copies will be
available after the Annual General Meeting upon request.
NOTES – ORDINARY RESOLUTIONS
The Board of Directors wishes to advise Members that at the monthly meeting of Directors
on Monday 20 December 2021, it was decided that for outstanding service to the Polish
Club over many years, the Board recommends two Club Members for Life Membership.
Procedurally, when granting Life Membership both Section 4(a) and Section 33 of our
Constitution apply.
Section 4(a) Requires any vote for Life Membership to be formally recommended by the
Board.
Section 33 Requires that due notice should have been given to Members ahead of the AGM
(and vote).
Ordinary Resolution 1
The Board, wishes to nominate and recommend to Members the following resolution;
“That Ms Halina Borysiewicz be granted Life Membership of the Polish Club Limited”
Ordinary Resolution 2
The Board, wishes to nominate and recommend to Members the following resolution;
“That Mrs Teresa Borysiewicz be granted Life Membership of the Polish Club Limited”

