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  BIULETYN  - WRZESIEŃ 2020 

 Bardzo serdecznie witam wszystkich członków Amerykaosko-Polskiego Klubu Sobieski. Mam nadzieję, że pomimo 

pandemii i związanych z nią restrykcji, wszyscy są zdrowi i mają się dobrze. Rok 2020 jest inny niż porzednie. Myślę, że        

w  nowej sytuacji w jakiej się znaleźlismy, mieliśmy możliwośd przewartościowad nasze podejście do życia. Takie cechy jak 

cierpliwośd, wyrozumiałośd, współczucie, służenie pomocą powinny byd naszymi życiowymi drogowskazami. Mam 

nadzieję, że te ostatnie miesiące były mimo wszystko udane i pełne  wrażeo i przeżyd. Pomimo, że przemieszczanie się         

i podróżowanie były bardzo ograniczone, to w erze komputerowej technologii i wirtualnych odwiedzin mogliśmy obcowad 

z naszymi bliskimi praktycznie na wyciagnięcie ręki. 

 Zanim na dobre zaczniemy nowy sezon i ponownie otworzymy nasze klubowe drzwi, kilka słów podsumowania  

działalności klubu od marca 2020 roku. Jak wiadomo, z chwilą zaprzysiężenia nowego zarządu nasz klub został zamknięty    

z powodu pandemii. Pomimo tego, w marcu i kwietniu zakooczylismy kilka projektów, które były  rozpoczęte przez 

poprzednie zarządy. Jednym z nich była damska toaleta, w której prace renowacyjne zostały rozpoczęte w 2017 roku.        

W tym roku doprowadzilismy do położenia płytek kaflowych na ścianach i podłodze i  zainstalowania nowych ścianek 

działowych pomiędzy poszczególnymi kabinami. Przez długie lata nasz klub borykał się również z brakiem pomieszczeo 

magazynowych. W ubiegłym roku poprzedni zarząd podjął decyzję o wyremontowaniu  i zaadoptowaniu na magazyn 

dwóch pomieszczeo po obu stronach sceny, w sali balowej. W kwietniu, tego roku, obydwa pomieszczenia zostały 

opróżnione, pomalowane i zostały w nich zainstalowane specjalne, „heavy duty” półki, umożliwiające składowanie dużych 

obiektów i plastikowych kontenerów. W sali balowej Kazimierz Taraszewski i Piotr Tryniszewski odnowili i polakierowali 

parkiet  a Jurek Tabor pomalował wszystkie drzwi, listwy przypodłogowe oraz ochronne drewnianie listwy na ścianach.     

W kuchni, Kazimierz Taraszewski  wyremontował również instalacje wodne.  Jednoczesnie  grupa członków zarządu oraz 

członków klubu wysprzątała i uporządkowała klubowy budynek oraz teren za budynkiem, zrobiła inwentaryzację baru oraz 

wyczyściła barową chłodnię i lodówki.  

 Jak wszyscy wiemy, dochody naszego klubu bazują głównie na wynajmowaniu klubowych pomieszczeo.                               

W związku z pandemią i związanymi z nią ograniczeniami, nasz klub nie mógł funkcjonowad w normalnym trybie. Wszystkie 

imprezy i wynajem klubowych pomieszczeo zostały zawieszone a później odwołane. Pomimo, że klub jest zamknięty i nie 

przynosi żadnych zysków, miesięczne opłaty na utrzymanie i funkcjonowanie  wynoszą około 6.500 dollarów miesięcznie.. 

W związku  z tym podjęliśmy nastepujące decyzje w celu zminimalizowania wydatków. Pozycja menadżera  i cleaning 

service została czasowo zawieszona, pozycja rentowania została utrzymana  w zmiejszonym wymiarze godzin.    

Zatrudniono nowego księgowego, co przyniosło oszczędności w granicach 2.000 dollarów w skali rocznej. Ograniczono 

również serwis koszenia trawy z $700 na $100. (Tylko front budynku.)  

  Zdaję sobie sprawę, że wszyscy oczekujemy by nasz klub zaczął wreszcie normalnie funkcjonowad. Jednak jego 

otwarcie jest uzależnione od decyzji władz lokalnych.  Bez względu na to jaką mamy na ten temat opinię, musimy się tym 

decyzjom podporządkowad. Miejmy nadzieję, że już niedługo znowu spotkamy się wszyscy w naszym klubie, w klubie 

Sobieski.  

Bożena Nowak-Tabor                                                              

Prezydent 



 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE     09/05/2020 

   Na własne życzenie Jolanta Bertolotti zrezygnowała z pełnienia funkcji Financial Secretary. Stanowisko to przejął Grzegorz Zydryń. 

Z POEZJĄ NA TY—CZYLI PEGAZ DĘBA 

President                     -      Bożena Nowak-Tabor    561.215.7420                                

Vice President    -     Teodora Kloczko 561.307.3367                                    

Treasurer    -     Sławomir Niemynski 732.939.0038                                    

Financial Sec.    -     Grzegorz Zyzdryn    561.319.7460                                        

Rental Director    -     Edward Rus  561.242.1382                                                                                                          

Corresponding Sec.   -     Jerry Tabor  561.312.0066                                                    

Event Director       -     Albert Stępniak 773.330.0552                                     

Recording Sec.            -     Bożena Fedak  561.737.9362                                                                          

Kitchen Director    -     Bożena Kowalczyk   561.293.1131                                

Building Manager    -     Kazimierz Taraszewski    646.331.8552                                   

Bar Director    -      Hubert Gierda     561.294.9261                                                

Grounds Director    -     Andrzej Gawecki 651.747.7756 

Housekeeping Dir.     -     Sławomir Duchnowski    561.318.3241 

ZARZĄD KLUBU SOBIESKI 2020 

       Krajobraz po bitwie  

               Edwardowi  Stachurze                                                                                                                                                                  

A gdzie my się skryjemy milordzie                                                                                                                                                        

czy w trawach i czy jeszcze będą trawy                                                                                                                                                 

w chlorofilowym atlasie liści w ciemnym błysku jaskółki                                                                                                          

w jakich wiatrach będziemy w jakich deszczach                                                                                                               

 I gdzie się podzieją nasze nierozłączne towarzyszki                                                                                                                       

 zarozumiałośd  i pycha                                                                                                                                                                         

 skryte przezornie za maskami skromności i cnoty                                                                                                                       

I co z ich siostrą świętą ignorancją                                                                                                                                                  

I ogólnym brakiem punktu odniesienia                                                                                                                                                

gdy nic znaczy tyle co nic i nic więcej                                                                                  

 W jakim milordzie powiedz kształcie                                                                                                                                                               

 przyjdzie nam przetrwad żeby dad świadectwo                                                                                                                            

 miłości rozpaczy i nadziei                                                                                                                                                                 

 i  przypowieści o  niebie nad nami gwiaździstym 

       Jerzy Tabor 



 

CENNIK OGŁOSZEO I REKLAM 

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

odpowiednio wielokrotnością tej podstawowej jednostki.  Pół strony $150, cała strona $250. Ogłoszenia należy przesyład 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 wyslad na adres klubu: American-Polish Club „Sobieski’, 4725 Lake Worth Blvd. Greenacres, FL 33463. Reklamy gotowe  {art work} należy  

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

 

Ilona Fotek 
 DMD,  

MS 

Aesthetic,  Holistic  &  Implant  Dentistry 

 4600 Military Trail, Suite 210 
Jupiter, FL 33458 

561.626.6116 

www.dentalhealingarts.com  

 

 

 

 

POLSKI PSYCHOTERAPEUTA NA FLORYDZIE 

Iwona Szukielojc 

Therapist 

954-634-2344 

Boca Raton 

Lake Worth 

 Profesjonalna pomoc psychologiczna w zakresie                                       

konsultacji i terapii indywidualnej oraz  terapii par. 

Stres, depresja,  uzależnienia,  bulimia,                    
anoreksja, zaburzenia nerwicowe 

Stosujemy Innowacyjną metodę EMDR opartą na 

najnowszym materiale klinicznym w  zakresie leczenia 

www.iwonahelp.life 

ZAKRES USŁUG Trajan.docx

 

 

      BIURO ADWOKACKIE    

           TRAJAN LAW 
 CLAUDEL TRAJAN – ADWOKAT 

                     trajanlaw@gmail.com 
 JERZY KOWERDAN – ASYSTENT 

       gkoverdan@gmail.com 
________________________________________________________________________         

 SERWIS IMIGRACYJNY 

 TŁUMACZENIA 
 SPRAWY CYWILNE 

 SPRAWY KRYMINALNE  
   USŁUGI NOTARIALNE 

 APOSTILLE 
  ROZWODY      INTERCYZY 

 PORADY – KONSULTACJE 
 ROZLICZANIE PODATKÓW 
 Pełny zakres usług odwrocie 
________________________________________________________________________

__________________ 

803 Lake Ave_Lake Worth, FL 33460 

Tel. 561-585-7130 


