28 September 2021
Dear Club Member,
From the outset, we hope that all our Members, their families and friends are all safe and well.
The recently announced pathway to an easing of restrictions in the coming months gives us
all some hope that the beginning of a return to normality is not far away.
Last time I wrote to you was on 16 July 2021. Due to Covid restrictions it hasn’t been possible
for us to hold any of the planned formal Member meetings since then. Therefore, on behalf
of the Board of Directors this letter will serve as an update.

Annual General Meeting
This year’s AGM and election process has been delayed due to COVID 19 restrictions relating
to meetings and gatherings. Current government covid guidelines provide some additional
flexibility this year and we are allowed to delay our AGM to early 2022 if necessary. This being
an election year, there are several stages of the election process that we follow;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Election Committee members selected
Issuance of Nomination Forms for candidates
Meet the candidates (in some form)
Issuance of ballots
Voting period commences
Voting period closes and declaration of the new Board at the AGM

Instead of our usual Members Information Meeting, this letter will serve as a request for
nominations for members of the Election Committee who will oversee the issuance of
ballots, collection and counting of votes and the declaration of the newly elected Board of
Directors. If you would like to be a part of this committee, please write to
manager@polishclubsydney.com.au indicating your interest. The number of committee
members required is a minimum of 5 and a maximum of 10.

Pratten Park Bowling Club
We plan to bring back our hugely popular Polish Club Pop-up at Pratten Park Bowling Club
towards the end of this year. As was the case with our previous Pop-ups, guests will be able
to enjoy Sto Lat Restaurant food, purchase Polish smoked meats, cheeses, and other
delicatessen items, and also enjoy a Polish drink at the bar. At this stage, the date of the next
pop-up is yet to be confirmed so keep an eye out for our social media and Club member emails
for more information.
Please note, Pratten Park Bowling Club Management have advised us that a condition of entry
to their Club is proof of double vaccination.

Development Update
1. Building works.
- Bulk excavation down to the bottom basement level has now been largely completed,
and concrete work on the basement walls is almost complete with just the southwest
corner remaining to be done.
- Work has commenced on setting up the anchor points for the building's base concrete
slab, ahead of the installation of the site crane which will be erected in the coming weeks.
- Whilst the building works are slightly behind, the builder has advised that the timetable
for completion in late 2022 remains on track.
2. Anders Apartments.
- Deicorp has announced that all the 3-bedroom apartments in the project have been
sold.
- More than 1/3 of all apartments in the project have been sold
3. New Club details.
Item
1. Private Dining
2. Café/Delicatessen
3. Main Bar
4. Carpark
5. Outdoor seating
6. Restaurant
7. Kitchen
8. Lounge
9. Soft Opening

Comments
Will be called “Amber Private Dining”
Will be called “Polka Café & Deli” and will be open 7 days/week
Will have 12 beers on tap (with 6 of them Polish)
Will have 75 car spaces. Visitors will access the Club via a lift or a
set of stairs from the carpark
Will be available for the café, lounge, restaurant, and private dining
Will continue to be called “Sto Lat”
Will have the dual capacity to serve a full restaurant as well as a
large function (or 2) at the same time
Will have a pool table at one end and a fireplace with lounge
seating at the other end
Planned for 1 December 2022

4. Fund Raising Campaign
We want our new Club to be a lively and exciting place packed with members, community,
and warmth. So we’ve set a target for ourselves to raise $200,000 to make our new Club
stand out, to be extra special. And we need you, our members, and friends, to help us
achieve this goal. We’re calling on your generosity to rebuild the Ashfield Polish Club into
something we can all be proud of. We are in the process of finalising the details
surrounding the “Capital Appeal” program which will launch in the next few months. The
last time we ran a capital appeal was back in 2015 and it was a very successful endeavour
for the Club, thanks to the support of our members and the wider community.

PolArt Sydney 2022
We are excited to remind members that we are a proud sponsor of this major cultural event.
The opening of our new Club will coincide with PolArt Sydney which runs from late December
2022 through to early January 2023. We will host several events during the festival, and we
cannot wait to share the very best of our rich Polish Culture with locals, interstate visitors and
the wider community.
For more information about PolArt, please visit their website: www.polartsydney.com.au

R. Borysiewicz - President (for and on behalf of the Board)

28 września 2021 r.
Szanowni Państwo,
Cały czas mamy nadzieję, że Państwo wraz z rodzinami i znajomymi jesteście bezpieczni i
zdrowi. Niedawno ogłoszony rządowy proces prowadzący do złagodzenia ograniczeń w
nadchodzących miesiącach daje nam wszystkim nadzieję, że droga powrotu do normalności
nie jest odległa.
Ostatni raz pisałem do Państwa 16 lipca 2021 roku. Ze względu na ograniczenia COVID-19 od
tego czasu nie mogliśmy zorganizować żadnego z zaplanowanych formalnych spotkań
członków. Dlatego też, w imieniu Zarządu, przedstawiam Państwu niniejszy list zawierający
uaktualnienie informacji.

Walne Zebranie
Tegoroczne Walne Zebranie i proces wyborczy zostały opóźnione ze względu na restrykcje
COVID-19, dotyczące spotkań i zgromadzeń. Obecne wytyczne rządu w tym zakresie
zapewniają, jeszcze w tym roku, pewną dodatkową elastyczność, która pozwala, w razie
potrzeby, przesunąć nasze Walne Zebranie na początek 2022 roku. Ponieważ jest to rok
wyborczy, istnieje kilka etapów procesu wyborczego, które jesteśmy zobowiązani
przestrzegać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wybór członków komisji wyborczej
Wydanie formularzy nominacyjnych dla kandydatów do zarządu
Spotkanie z kandydatami (w określonej formie)
Wydanie kart do głosowania
Rozpoczęcie głosowania
Zakończenie głosowania i ogłoszenie składu nowego Zarządu na Walnym Zebraniu.

Zamiast naszego zwyczajowego zebrania informacyjnego członków, ten list zawiera również
prośbę o nominacje na członków Komisji Wyborczej, która będzie nadzorować wydawanie
kart do głosowania, zbieranie i liczenie głosów oraz ogłoszenie nowo wybranego Zarządu
Dyrektorów. Jeśli Pan/Pani chciałby/chciałaby być członkiem tej komisji, to proszę zgłosić
swoją kandydaturę na adres manager@polishclubsydney.com.au. Wymagana liczba
członków komisji wynosi minimum 5, a maksimum 10 osób.

Pratten Park Bowling Club
Pod koniec tego roku planujemy przywrócić nasz niezwykle popularny Polish Club Pop-up w
Pratten Park Bowling Club. Podobnie, jak w przypadku naszych poprzednich Pop-upów,
goście będą mogli skosztować potraw z restauracji Sto Lat, zakupić polskie wędliny, sery i
inne artykuły delikatesowe, a także skosztować polskich drinków przy barze. Na tym etapie,
data kolejnego Pop-upu nie została jeszcze potwierdzona, więc proszę obserwować nasze
media społecznościowe i maile od członków Klubu, w celu uzyskania bieżących informacji.
Uwaga, zarząd Pratten Park Bowling Club poinformował nas, że warunkiem wstępu do ich
klubu jest dowód podwójnego szczepienia przeciwko COVID-19.

Aktualizacja rozbudowy
1. Prace budowlane
- Masowe wykopy do dolnego poziomu parkingu zostały w dużej mierze zakończone, a
prace betoniarskie przy ścianach parkingu są prawie zakończone, do wykonania
pozostał jedynie południowo-zachodni narożnik.
- Rozpoczęły się prace związane z ustawieniem punktów zaczepienia betonowej płyty
fundamentowej budynku, przed montażem dźwigu budowlanego, który zostanie
postawiony w najbliższych tygodniach.
- Chociaż prace budowlane są nieco opóźnione, firma budowlana poinformowała, że
harmonogram ukończenia budowy pod koniec 2022 roku pozostaje aktualny.
2. Mieszkania w budynku Klubu pod nazwą “Anders” (Apartamenty Anders)
- Deicorp poinformował, że wszystkie 3-pokojowe mieszkania w tym budynku zostały
już sprzedane.
- Ogólnie, ponad 1/3 wszystkich mieszkań w budynku „Andres” jest już wykupiona.
3. Szczegóły nowego Klubu
Przedmiot
1. Jadalnia prywatna
2. Kawiarnia/Delikatesy
3. Bar główny
4. Parking
5. Miejsca siedzące na
zewnątrz Klubu
6. Restauracja
7. Kuchnia
8. Salon
9. Nieoficjalne otwarcie

Komentarz
Będzie się nazywać “Amber Private Dining” ("Bursztynowa
Komnata”)
Będzie się nazywać “Polka Cafe & Deli” i będzie otwarta codziennie
Będzie 12 kranów piwa z beczki (w tym 6 polskich)
Będzie posiadał 75 miejsc parkingowych. Goście będą mogli dostać
się do Klubu windą lub schodami z parkingu.
Będą dostępne w kawiarni, salonie, restauracji i prywatnej jadalni
Nadal będzie się nazywać "Sto Lat"
Będzie miała zwiększoną zdolność do równoległej obsługi w tym
samym czasie, zarówno restauracji, jak i dużej imprezy (lub dwóch).
W jednym końcu sali będzie stół do gry w bilarda, a w drugim
kominek z miejscami do siedzenia.
Planowane na 1 grudnia 2022 r.

4. Kampania zbierania funduszy.
Chcemy, aby nasz nowy Klub był miejscem tętniącym życiem, przyjaznym i ekscytującym,
stale wypełnionym dużą liczbą członków Klubu i gości. Dlatego postawiliśmy sobie
wysoko poprzeczkę, na zebranie $200,000, w celu wyposażenia Klubu w wyjątkowe
wnętrze, wyróżniające go spośród innych. I potrzebujemy Was, naszych członków i
przyjaciół, abyście pomogli nam osiągnąć ten cel. Liczymy na Waszą hojność, abyśmy
wszyscy mogli być dumni z naszego nowego Klubu Polskiego w Ashfield.
Jesteśmy w trakcie finalizowania szczegółów dotyczących programu "Capital Appeal",
który zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ostatni raz apel
kapitałowy przeprowadziliśmy w 2015 roku i dzięki wsparciu naszych członków i szerszej
społeczności, było to bardzo udane przedsięwzięcie dla Klubu.

Festiwal PolArt Sydney 2022
Podekscytowani przypominamy wszystkim członkom, że jesteśmy dumnym sponsorem tego
ważnego wydarzenia kulturalnego. Otwarcie naszego nowego Klubu zbiegnie się w czasie z
festiwalem PolArt w Sydney, który będzie miał miejsce od końcowych dni grudnia 2022 roku
do początku stycznia 2023 roku. Będziemy gospodarzami kilku wydarzeń podczas festiwalu i
nie możemy się doczekać, aby podzielić się z mieszkańcami, gośćmi z całej Australii oraz
szerszą społecznością australijską tym, co najlepsze w naszej bogatej polskiej kulturze i
sztuce.
Więcej informacji o festiwalu PolArt Sydney 2022 można znaleźć na witrynie internetowej:
www.polartsydney.com.au
Z poważaniem,
R. Borysiewicz - Prezes (w imieniu Zarządu)
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