
   

     Witamy po wakacjach. Wielu z nas wyjeżdza na urlop do Polski, mamy nadzieję, że wszyscy wrócili wypoczęci, zrelaksowani  

i pełni energii. Lato jeszcze w pełni, ale już zaczynamy przygotowywać sie do jesiennego sezonu, który zapowiada się ciekawie  
i intensywnie. Przede wszystkim zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w działalności naszego klubu. Jesteśmy otwarci 
na Wasze sugestie, uwagi i pomysły.  Na ogólne życzenie wznawiamy comiesięczne dyskoteki. Najbliższa już w sobotę, 8 września. 
Tym, którzy lubią czytać, przypominamy, że mamy nowe regały biblioteczne wypełnione książkami, podarowanymi przez członków  
klubu. Zapraszamy do naszej wypożyczalni w każdy piątek pomiędzy 19:00 i 22:00. Jeżeli macie książki, które chcielibyście 
podarować naszej biobliotece, to chętnie je przyjmiemy.      

     Zapraszamy szachistów do naszej nowo otwartej sekcji szachowej. Po więcej informacji prosimy skontaktować się ze Sławkiem 
Niemyńskim tel. 732-939-0038.  Uwaga miłosnicy ping-ponga. Chcielibyśmy zorganizować doroczny turniej tenisa stołowego. 
Więcej informacji: Jurek Tabor tel. 561-301-8260.  

     Po długiej przerwie wznawiamy wydawanie naszego klubowego biuletynu, który będzie się ukazywał cyklicznie przez 10 
miesięcy. W biuletynie znajdą się najważniejsze wydarzenia i informacje klubowe, kalendarz imprez, zostaną też przedstawione 
sylwetki ciekawych postaci Polski i Polonii i będzie również służył do promocji tutejszych biznesów polonijnych.  Zachęcamy 
wszystkich, którzy prowadzą działalność biznesową do ogłaszania swoich usług w naszej publikacji. Redakcja przyjmuje artykuły, 
listy, ogłoszenia i reklamy do 15-tego każdego miesiąca, zastrzegając sobie prawo do wybierania, skracania i edytowania 
nadsyłanych materiałów. Tekstów niepodpisanych nie przyjmujemy do publikacji. Biuletyn będzie, oprócz wersji drukowanej, 
umieszczany również w formie elektronicznej na stronie internetowej klubu www.AmericanPolishClub.com 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO—WRZESIEŃ, PAŻDZIERNIK 

 

  8 września, sobota godz. 20:00        Dyskoteka.   Zapraszamy  tańczących i nietańczących w wieku od 21 do 99 lat.  

                     Od 20:00 do 21:00 „Happy Hour”: Panie - drinki za darmo, panowie $1 zniżki na drinki.                          

 

 15 września, sobota godz. 20:00         Błędowski Blues. Koncert światowej sławy, bluesowego skrzypka, Jana Błędowskiego, 

                   założyciela legendarnego zespołu „Krzak”.  Sala Kryształowa.  Wstęp $15.00 

     

 23 września, niedziela       godz. 15:00          Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”. 

    

 30 wrzesnia, niedziela       godz. 14:00          Dożynki. Piknik w naszym przyklubowym parku. Tradycyjne polskie jedzenie,  

                                                                              piwo z beczki, występ Teatru „Bez Wizy”, atrakcje dla dzieci i dużo więcej...  

                Wstęp: członkowie klubu gratis,  goscie $5.00 

 

13 pazdziernika,  sobota      godz.  18:00       Doroczny obiad organizowany przez polską szkołę im. Mikołaja Kopernika.  

                                                                              Wszystkie uzyskane fundusze są przeznaczone na rozwój i potrzeby szkoly.  
    

 14 pażdziernika, niedziela godz. 16:00      Przedstawienie teatralne „Ławeczka”  Wystapią Beata Buczyńska i Jerzy Tabor 

                 Wstęp $ 15 

 

 21 pażdziernika, niedziela      godz. 15:00  Zebranie sprawozdawcze członków klubu „Sobieski”. 

  

 27 pazdziernika, sobota      godz. 20:00      Dyskoteka                
     Będzie się działo. Obecność obowiązkowa. Konkurs na najstraszniejszy kostium. 

4725 Lake Worth Rd. Greenacres, Fl 33463  Ph.  561-957-1116   Email  apcsobieski@gmail.com      

  BIULETYN  - WRZESIEŃ 2018 



Zapraszamy do naszej nowo otwartej biblioteki. Mamy nowe półki  
i dużo nowych książek. Wszystkie książki w naszej bibliotece są 
ofarowane przez członków klubu. Czekamy na więcej. Biblioteka 
jest otwarta w każdy piątek od 19:00 do 21:00. ZAPRASZAMY! 

SEKCJA BRYDŻOWA 

Zapraszamy wszystkich chętnych do gry  
w brydża w każdy piątek pomiędzy 19:00  
i 22:00 w sali biblioteki. Spotykamy sie już 
od kilku miesięcy, przybywa chętnych  
i kibiców. Jeżeli ktoś nie gra, a chciałby się 
nauczyć, to właśnie jest ku temu najlepsza 
okazja. ZAPRASZAMY!

SEKCJA SZACHOWA 

Szachisci, gdziekolwiek jesteście a wiemy, 
że jesteście. Otwieramy sekcję szachową. 
Każdy piątek w sali biblioteki pomiędzy 
19:00 i 22:00. Wszystkie pytania prosimy 
kierować pod adres: Sławek Niemyński,  

tel. 732-939-0038, e-mail: 
sniemynski@yahoo.com 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

BIBLIOTEKA 

HA ...HA... HA  - CZYLI BOKI ZRYWAĆ 

Przychodzi baba do lekarza... 

Lekarz:  Dawno pani nie było. 

Baba: Nie mogłam przyjść panie doktorze 
bo byłam chora. 

 

  

BOHATERZY DNIA POWSZEDNIEGO 

 

Edward Rus. Elegancki, uśmiechnięty, życzliwy ludziom i świa-

tu. Najstarszy stażem, bo już od 34 lat członek, naszego klubu. 

Zanim przeniósł sie na Florydę, był przez 7 lat prezesem Polskie-

go Klubu Demokratycznego w Nowym Yorku. Kilkakrotnie 

wybierany na prezesa i wice-prezesa klubu ”Polonez” w Forth 

Lauderdale i klubu “Sobieski” w Lake Worth. Organizator i uro-

dzony społecznik. Człowiek wielu umiejętności. Znakomity szef 

kuchni, który potrafi ugotować najlepszą na świecie zupę grzyb-

ową dla ponad 200 osób. Dwa lata temu uległ wypadkowi, który 

uniemożliwił mu dalszą, aktywną pracę społeczną. Mianowany 

oficjalnie honorowym dożywotnio czlonkiem naszego klubu. 

Dziękujemy Tobie Edku za lata ofiarnej pracy. Życzymy optymiz-

mu i energii. 

Chcielibyśmy zorganizować doroczny 
turniej tennisa stołowego. Poszukujemy 
sędziego. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o skontaktowanie sie z Jurkiem 
Taborem tel. 561-301-8260 



CENNIK OGŁOSZEŃ I REKLAM 

Ceny ogłoszeń zależą od zajmowanej przez nie powierzchni. Ogłoszenie o rozmiarach wizytówki—$10 Ogłoszenia o większej ilości informacji będą 

odpowiednio wielokrotnością tej podstawowej jednostki.  Pół strony $50, cała strona $100. Ogłoszenia należy przesyłać do redakcji biuletynu na e-mail: 

taborjerry@gmail.com. Wszystkie płatnosci za reklamy będą przyjmowane w formie czeku wypisanego na American Polish Club z dopiskiem REKLAMA. 

Czek należy wyslać na adres klubu: American-Polish Club „Sobieski’, 4725 Lake Worth Blvd. Greenacres, FL 33463. Reklamy gotowe {art work} należy 

przesyłać e-nailem w formie PDF lub JPG, TIFF wysokiej jakości. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszenia. 

RENOWACJA BIŻUTERII  

Adam Zieliński 

516-209-4974 

 Zmniejszanie, powiększanie pierścionków i obrączek 

 Naprawa zapięć, łańcuszków i bransoletek 

 Oprawa kamieni szlachetnych 

 Polerowanie i czyszczenie biżuterii 

Prezydent 

Mirosław Cieślak   561-889-5335 

mccelectronics@aol.com  

 

Vice - Prezydent 

Beata Paszkiewicz   561-584-4772 

atka40@hotmail.com  

 

Skarbnik 

Agnieszka Kryczka   312-566-6064 

agakryczka@yahoo.com  

 

Sekretarz Finansowy 

Grzegorz Zyzdryn   561-881-9216 

gzyzdryn@comcast.net  

Rzecznik Informacyjny 

Jerzy Tabor   561-301-8260 

taborjerry@gmail.com 

 

Dokumentacja zebrań 

Beata Buczyńska 561-856-8371 

beatakrzy@yahoo.com  

 

Koordynator d/s Imprez 

Jolanta Idzikowska   561-907-2480 

jolantaidzikowski4@gmail.com 

 

Szef Kuchni 

Maria Bolko   561-537-1785 

bożenak789@gmail.com 

Kierownik Baru 

Jurek Tabor (Junior) 561-398-0799 

Jurek58@live.com 

 

Menadżer Budynku 

Hubert Gierda   561-294-9267 

hubertgierda78@gmail.com 

 

Menadżer Otoczenia Budynku 

Robert Chrzanowski   561-351-8122 

Zarząd  Polskiego Klubu Sobieski 

POLSKA SZKOŁA 

W West Palm Beach działa prężnie rozwijająca się, m.in. pod patronatem naszego klubu, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika. 
Zainteresowanym rodzicom podajemy stronę internetową z bliższymi informacjami: www.szkolapolskakopernik.info  
13 października o godz. 18:00 zapraszamy Polonię na doroczny charytatywny obiad w naszym klubie. Wszystkie uzyskane fundusze 
zostaną przeznaczone na rozwój i potrzeby szkoły.   Bliższe informacje i rezerwacje: Edyta Szumelda tel. 561/294-1441  

http://www.xn--szkoapolskakopernik-8fd.info

