
Przypominamy o odnowieniu 
członkowstwa na rok 2015. Opłata 
indiwidualna to $25, rodzinna $50. 
Członkowstwo można odnowić na 
naszej stronie internetowej www.
polishclubofdenver.com  (zakładka 
“Membership”) oraz opłacić elek-
tronicznie  w systemie Pay Pal. Al-
ternatywnie, opłate można równiez 
przesłać pocztą (czek) na adres 
Polski Klub w Denver / Dyr. Człon-
kowsta Roman Sałata 3121 W Ala-
meda Ave Denver CO 80219. Czeki 
prosimy wypisywać na Polski Klub 

w Denver.

Odnowienie
Członkowstwa
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Zebranie członkowskie odbędzie sie w niedzielę,  
14 Czerwca 2015  o godz. 15:00 Zapraszamy!

Next general members meeting will be held on
Sunday June 14th 2015 at 3:00PM

POLISH CLUB OF DENVER
3121 W Alameda Ave Denver CO 80219

WWW.POLISHCLUBOFDENVER.COM

Przed i po zebraniu możliwość zjedzenia 
polskiego obiadu.
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2015-16 BOARD OF THE POLISH CLUB OF DENVER 
WE ARE HERE FOR YOU!!!

Prezydent 
Katarzyna Żak

Vice-prezydent 
Iwona Salamon

Dyr Członkostwa 
Roman Sałata

Dyr Baru
 Krzysztof Rogalski

Skarbnik
Joanna Żelazko

Dyr Wynajmu
Czesława Muniz

Dyr Socialny 
Halina Płatek

Kandydat do Kom. Doradczej 
Katarzyna Sullenbereger

Dyr Budynku
Witold Debski

Dyr Programu
Kinga Rogalska

Szanowni członkowie i przyjaciele Polskiego Klubu w Denver:  
Wasza opinia się dla nas bardzo liczy! Zechęcamy Państwa do 
udziału w ankiecie i do podzielenia się z nami swoimi uwagami na 
temat działalności Klubu Polskiego w Denver.  Klub jest własnością 
członków. Rolą Zarządu jest prowadzenie Klubu zgodnie z Państ-
wa sugestiami. Zapraszamy do wspołpracy. Ankieta znajduje sie na 
naszej stronie www.polishclubofdenver.com
 
http://www.polishclubofdenver.com/ankieta-4/

Ankieta Polskiego Klubu w Denver 2015

Pomoc W Barze
Tomasz Szynakiewiz

Kandydat do Kom. Doradczej 
Łucja Mróz Skiba
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ZEBRANIE CZŁONKÓW — Następne zebranie członków odbędzie się w niedzielę 
14 czerwca 2015 o godzinie 15:00. Podczas zebrania omówimy bierzące sprawy Klubu 
jak równiez planowane na nadchodzące tygodnie remonty. Zapraszamy do uczestnic-

twa.
 

POLSKI OBIAD — W niedzielę 14 czerwca, w godzinach 13:00 do 17:00, zapraszamy 
Państwa na tradycyjny polski obiad przygotowany przez szefa kuchni Halinę Płatek. 

Istnieje możliwość kupienia posiłków na wynos. 

 ZARZĄD KLUBU — W Zarzadzie Polskiego Klubu serdecznie witamy panią Jolantę 
Szapiel, która została oficjalnie zaprzysiężona na stanowisko Dyrektora Biblioteki 

podczas majowego zebrania członków. 

— Prezydent Klubu, Katarzyna Zak, przyjęła oficjalną rezygnację p. Teresy Maik ze 
stanowiska Skarbnika Klubu. Pani Maik serdecznie dziękujemy za dotyczasową pracę 
na rzecz Klubu. Na majowym zebraniu członków stanowisko Skarbnika Klubu objęła 
pani Joanna Rocwa, która wcześniej pełniła stanowsko Dyrektora Biblioteki. Gratu-

lujemy!
 

BIBLIOTEKA — Dyrektor Biblioteki, pani Jolanta Szapiel, przypomina, iż w 2015 
biblioteka otwarta jest tylko w raz w miesiącu, w każdą  druga niedzielę miesiaca. 
Nowością jest możliwość otwarcia biblioteki na  życzenie, po wcześniejszym tele-
fonicznym kontakcie z prowadzącą, pod numer 303-502-7265. Wiecej informacji na 

www.polishclubfdenver.com zakładka “Biblioteka.” 

Polish Club Library June Hours: 
Sunday, June 14th 1:00PM—3:00PM 

Sunday, June 28th—by appointment only.

PIANINO / FORTEPIAN  — Polski Klub w Denver poszukuje obecnie fortepianu 
lub pianina w celu kontunuacji Kwartalnych Koncertów Kameralnych. Zaintereso-
wanych donacją lub odsprzedaniem instrumentu prosimy o kontakt z pania Barbarą 

Popielak pod numer 303- 840-0721.

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY NA PIKNIK KLUBU  —  Jeśli ktoś z Państ-
wa lub Państwa przyjaciół byłby zainteresowany pomocą przy dorocznym pikniku 
Klubu, prosimy o kontakt na info@polishclubofdenver.com. Potrzebna pomoc przy 

wydawaniu jedzenia oraz zabawach dla dzieci. 

WYNAJEM SALI KLUBOWEJ — Sala Polskiego Klubu dostępna jest dla Państwa na 
mniejsze lub większe imprezy prywatne:

-  przyjęcia urodzinowe
-  prywatki
-  komunie

-  wesela
-  seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe

Przystępne ceny! Możliwość wynajmu samej sali lub pakietu. Nasze pakiety zawierają 
wszystko co niezbędne do organizacji udanego przyjęcia lub spotkania – salę banki-
etow lub konferencyjną, catering, pełny bar, oprawę muzyczną, obsługę, oraz profes-
jonalną dekorację stołów i sali. Kontakt w sprawie cen – Kasia Zak 720-233-9213 lub 

info@polishclubofdenver.com

The Polish Club of Denver is available for various size private parties such as birth-
day parties, first communion, weddings, workshops & networking events.  Affordable 
prices! Our event packages include everything you may need to host a flawless party. 
We offer catering, fully stocked bar, music, table and bar service and professional 
decor of the venue. We encourage you to make your reservations early. For venue 
reservations and pricing, please contact Kasia Zak @ 720-233-9213 or info@polish-

clubofdenver.com 

Urodziny
{BIRTHDAYS}
June | Czerwiec

Wojciech Bobak
Janina Debski
Alicja Gilbert
Adam Karpisz
Iwona Mazurek 
Pawel Plonski
Roman Popielak
Janusz Mroz
Sabina Romanowicz
Henry Ross
Wojciech Salamon
William Skripko
Eugenia Stanczak
Marta Wojciechowski
Waldemar Zawadzki

Ogłoszenia Klubowe:
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REMONTY — Dach – w wyniku złej pogody uszkodzeniu uległ dach Klubu w rezulta-
cie czego borykamy sie z zaciekającym sufitem nad salą główną Klubu.  Kompleksową 
naprawę dachu planujemy na lato b.r. kiedy to spodziewamy się lepszej pogody. W związku 
z tym, Zarząd Klubu poszukuje obecnie firm specjalizujących się w naprawach dachów 
aby uzyskać wyceny na naprawę. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Dyrektorem 

Budynku p. Witoldem Debskim  pod numer 720-272-0134.
— Kanalizacja – w wyniku profesjonalnej inspekcji systemu kanalizacyjnego przeprow-
adzonej na początku roku w Klubie, zaistniała potrzeba wymiany i naprawy rur kanali-
zacyjnych znajdujących się pod łazienkami męska i damską.  Naprawa kanalizacji została 
zatwierdzona przez członków na majowym zebraniu członkowskim a następnie wykonana 

przez profesjonalnego hydraulika. 
— Remont Łazienek – na majowym zebraniu, członkowie wyrazili zgodę na remont ła-
zienki damskiej i męskiej. Remont łazienki męskiej motywowowany był w szczególności 
faktem, iż naprawa kanalizacji wymagała skucia betonowej posadzki oraz zerwania kafelek 
podłogowych i po częsci również ściennych. Remont łazienki męskiej zakończył się 22 

maja. Remont łazienki damskiej planowany jest na piersze tygodnie czerwca. 
— Pomieszczenie sanitarne na zapleczu Klubu – podczas prac remontowych, z łazienki 
męskiej odinstalowany został zlew sanitarny używany dotychczas przy sprzataniu Klubu. 
Następnie, w pierwszych tygodniach czerwca, zlew ten zostanie przeniesiony na zaplecze 
Klubu, do specjalnie zbudowanego na ten cel pomieszczenia sanitarnego. Pomieszczenie 
to będzie służyło również jako magazyn do przechowywania środków czystości, mopów, 
miotł itd. Decyzja o przeniesieniu zlewu sanitarnego oraz budowie pomieszczenia sanitar-
nego została zaakceptowana przez członków na majowym zebraniu. Dzieki przeniesieniu 
zlewu sanitarnego na zaplecze Klubu, łazienka męska zyskała miejsce na dodatkowy pi-
suar. Dodatkow, dzięki łatwiejszemu dostępowi do zlewu sanitarnego na tyle Klubu, us-

prawniony zostanie proces cotygodniowego sprzatania Klubu.   
— Zaplecze Klubowe – w ostatnich tygodniach maja, Zarząd Klubu przeprowadził kom-
pleksowe sprzątanie zaplecza Klubu. Generalne sprzątnięcie zaplecza klubowego było 
niezbędnym krokiem w przygotowaniu pomieszczenia pod budowę wyżej wspomnianego 
pomieszczenia sanitarnego, jak równiez na planowaną w przyszłości zabudowę systemem 
półek, służących do jako dodatkowa powierzchnia magazynowa. W czasie eneralnego 
sprzątania,  wyniesione zostały wszystkie zbedne i nieuzywane sprzęty, pomalowane zos-

tały ściany, następnie pomieszczenie zostało generalnie sprzątnięte. 

OFERTA KORZYSTANIA Z SALI DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W KOLO-
RADO— Od 2015, wprowadziliśmy bardzej korzystne zasady korzystania z sali klubowej 
dla innych organizacji polonijnych na terenie Kolorado. W terminach niekolidujących 
z kalendarzem imprez klubowych, Klub Polski chciałby nieodpłatnie udostępniać salę 
klubową, zaplecze kuchenne oraz bar innym organizacjom polonijnym częściej niż tylko 
raz w roku. Koszt sprzatania oraz ochrony (przy minimum 100 osóbach) ponosi orga-
nizacja. Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt na info@polishclubofdenver.com

CZŁONKOWSTO — 
Dyrektor Członkowsta, pan Roman Sałata, przypomina o odnowieniu członkowstwa na 
rok 2015. Członkowstwo można odnowic oraz opłacic na naszej stronie www.polish-
clubofdenver.com ( zakładka “Członkowstwo”). Zainteresowanych opłaceniem człon-
kowstwa czekiem, prosimy o wystawienie czeków  na Polski Klub w Denver i przesyłanie 

na adres Klubu:
Polski Klub w Denver CC: Roman Sałata, Dyrektor Wynajmu 

3121 W Alameda Ave Denver Co 80219
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Szanowni Państwo,
Witam Państwa w imieniu całego Zarzadu Pol-
skiego Klubu w Denver. 
Czerwiec to mięsiąc zmniejszonej ilości wy-
darzeń w Polskim Klubie. Jest to więc dobry czas 
aby skupić się na bieżacych remontach w Klubie, 
o potrzebie których Zarząd Klubu zdecydował 
wspólnie z członkami na majowym zebraniu 
głównym. 

W dniach 11 do 22 maja b.r., udało nam się 
przeprowadzic kompleksową naprawę kanalizacji 
w Klubie. Wymianie uległy rury ściekowe pod 
łazienkami. Naprawa ta ma za zadanie zapobieg-
anie kolejnym przeciekom kanalizacyjnym, które 
w poprzednich miesiącach zdarzały sie już coraz 
cześciej ze względu na zły stan rur.
 
Po naprawie kanalizacji, remontowi uległa łazien-
ka męska. Upiększone zostało wnętrze łazienki, 
wymianione zostały kafelki podłogowe oraz ści-
ennie, dodany został dodatkowy zlew oraz extra 
pisuar dla chłopców. 

Kompleksowemu uporządkowaniu uległo 
również zaplecze Klubu. Generalne sprzątnięcie 
zaplecza było niezbędnym, pierwszym krokiem 
w przygotowaniu pomieszczenia pod planowną 
w niedalekiej przyszłości zabudowę systemem 
półek, służących do jako dodatkowa powierzch-
nia magazynowa oraz pod budowe pomieszc-
zenia sanitarnego. Niezależne pomieszczenie 
sanitarne posłuży jako miejsce na zlew sanitarny 
używany do cotygodniowego sprzątania Klu-
bu, jak równiez do przechowywania środków 
czystości. Budowa pomieszczenia sanitarnego 
planowana jest w pierwszych tygodniach czerw-
ca. 

W kolejnym etapie, komleksowemu remontowi 
ulegnie łazienka damska. Wymienione zostaną 
kafelki ścienne orazi podłogowe, dodana zostanie 

jedna ubikacja, oraz dodatkowy zlew.  Nowościa 
będzie zainstalowanie stacji do przewijania dzieci.  

W niedzielę 14 czerwca zapraszamy Państwa na 
kolejne zebranie członkowskie na godzinę 15:00. 
Podczas zebrania omówimy kwestie związane z 
kontynuacja bieżących remontów oraz tych pla-
nowanych na przyszłość. 

Również 14 maja, przed i po zebraniu członkows-
kim, w godzinach 13:00 – 17:00, w Klubie można 
będzie zjeść tradycyjny polski obiad przygotowa-
ny przez Dyrektor Kuchni, panią Halinę Płatek.  
Zapraszamy.

W maju b.r., w Klubie odbyła sie pierwsza i druga 
tura Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dla wielu członków lokalnej była to znakomita oka-
zja do spotkania ze znajomymi oraz odwiedzenia 
Klubu. Dziękujemy Konsulowi Tomaszowi Skot-
nickiemu za wybranie Klubu jako lokalu wyborcze-
go.

 Niestety, w wyniku braku odpowiedniego pianina, 
kwartalne koncerty kameralne w wykonaniu Duo 
Firebird w Polskim Klubie zostały chwilowo zaw-
ieszone, do czasu aż znajdziemy odpowiedni in-
strument. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany 
donacją lub odsprzedaniem pianina / fortepianiu w 
dobrym stanie, uprzejmie proszę o kontakt z pania 
Barbarą Popielak pod numer 303- 840-0721.   
      
Biblioteka Polskiego Klubu wdraża obecnie inter-
netowy system katalogowana książek. System ten 
ułatwi korzystanie z  zasobów biblioteki znacznie 
większej ilości lokalnej Polonii jak również umoż-
liwi dokonanie przedłużenia i rezerwacji książek 
drogą internetową. 

Doroczny piknik Polskiego Klubu planowany jest 
na niedzielę 12 lipca w parku Allen House Pavillion 
w Arvadzie. Podczas pikniku jak zwykle mnóstwo 

SŁOWO OD PREZYDENTA 
PRESIDENT’S NOTE:

3121 W. Alameda Ave.
80219 Denver, Colorado USA | 303-934-3955

POLISH CLUB OF DENVER
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atrakcji dla dzieci, polskie jedzenie i piwo. Zapraszamy!
Na koniec, jak co miesiąc, pragnę zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety nt. działalności Polskiego Klubu. 
Państwa opinia jest dla nas bardzo waża, dlatego zechęcamy Państwa do podzielenia się z nami swoimi uwag-
ami. Klub jest własnością członków. Rolą Zarządu jest prowadzenie Klubu zgodnie z Państwa sugestiami i 
wymogami konstytucji. Zapraszamy do współpracy. Link do ankiety: http://www.polishclubofdenver.com/anki-
eta-4/
Z poważaniem, 
Katarzyna Żak           
720-233-9213 
info@polishclubofdenver.com
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Wybory Prezydenta RP w Polskim Klubie w Denver
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- wskazówki jak go znaleźć ukrył w książce

84-letni milioner Forrest Fenn jest zawiedziony, że przez tak długi 
czas nikomu nie udało się go odnaleźć. Co roku szuka go dziesiąt-
ki tysięcy osób - według autora zagadki, wielu z nich nieświadomie 
było nie więcej niż 60 metrów od ukrytej skrzyni.

Na pomysł ukrycia skarbu Fenn wpadł, gdy zdiagnozowano u 
niego raka

Uznał, że czas podzielić się swoim majątkiem, a że ma w sobie coś z 
ekscentryka, postanowił to zrobić w wyjątkowo kreatywny sposób. 
Milioner, a prywatnie kolekcjoner dzieł sztuki, zamówił antyczną 
skrzynkę którą wypchał po brzegi złotymi monetami oraz artefak-
tami o dużym znaczeniu historycznym.

Skrzynka została ukryta gdzieś w Górach Skalistych - milioner 
potwierdził jedynie, że znajduje się na terenie jednego z czterech 
stanów - Montana, Wyoming, Kolorado lub Nowy Meksyk

Po opublikowaniu informacji w mediach na poszukiwania wyru-
szyło tysiące osób - w tym roku szacuje się, że będzie ich nawet 50 
tysięcy. Jak na razie robią to bezskutecznie, choć Fenn powiedział, 
że wielu z nich było bardzo blisko odnalezienia skarbu.

Wskazówki jak odnaleźć skarb znajdują się w książce „The Thrill 
of the Chase”

Na podstawie opublikowanego tam poematu możemy wyodrębnić 
9 odrębnych wskazówek. 

Fenn dodaje, że niewielu ludzi patrzy na mapę i opublikowane 
wskazówki w ten sam sposób co on sam

Ostatecznie uznał, że jest mu obojętne czy ktoś znajdzie skrzyn-
kę jutro czy za 100 lat.

Książki przedawane wyłącznie za pośrednictwem ksiągarni w  Santa 
Fe w Nowym Meksyku www.collectedworksbookstore.com . Dzie-
sięć procent ze sprzedaży tej książki trafia na walke z rakiem.

Źródło :  http://joemonster.org

Pięć lat temu schował skarb warty miliony dolarów



Serdecznie zapraszamy do reklamowania się w Gazetce oraz na stronie Polskiego Klubu w Denver.
Gazetka wydawana jest w formie drukowaniej oraz elektronicznej i trafia do przeszło 2,000 czytelników.
Wszystkie reklamy publikowanie w Gazetce są automatycznie publikowane na naszej stonie www.polish-
clubofdenver.com,  w dziale “Biznesy Polonijne”.
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JOIN OUR MAILING LIST!
If you would like to receive email updates with news and events at The Polish Club of Denver, please visit our website at 
www.polishclubofdenver.com and subscribe to our email list. You can also send us an email with your contact informa-
tion to: info@polishclubofdenver.com

Polish Club of Denver
3121 W. Alameda Ave.
Denver, CO 80219


