
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 Pols-

ki Klub w Denver.

Odnowienie Członkowstwa
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POLISH CLUB LIBRARY HOURS
Sunday, October 11th 1:00PM—3:00PM

Sunday, October 25th—by appointment only
Appointments: Library Director Jolanta Szapiel  303-502-7265

{ BOARD  2015-16 }
President Katarzyna Żak

PREZYDENT
Vice President  Iwona Salomon

VICE PREZYDENT
Treasurer Joanna Rocwa

SKARBNIK
Secretary Vacant

SEKRETARZ
Sergant at Arms Vacant

MARSZAŁEK
Membership Director Roman Sałata
DYREKTOR CZŁONKOWSTWA
Building Director Witold Debski

DYREKTOR BUDYNKU
Social Director Halina Płatek

DYREKTOR SOCJALNY
Bar Director Krzysztof Rogalski
DYREKTOR ZAOPATRZENIA

Program Director Vacant
DYREKTOR PROGRAMU
PR Director Kinga Rogalska
DYREKTOR INFORMACJI

Library Director Jolanta Szapiel
DYREKTOR BIBLIOTEKI

Rental Director Czesława Muniz
DYREKTOR WYNAJMU

{ AUDIT COMMITTEE }
Vacant 

{ SCHOLARSHIP COMMITTEE }
Stanisław Gadzina, Szymon Łobocki, Piotr Gzowski
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Tamara Proch, Zbigniew Retecki, Barbara Popielak

Zuzanna Felczyńska
 { WEBSITE }

Administracja strony Tomasz Felczyński
WEBSITE ADMINISTRATOR

Zebranie członkowskie odbędzie sie w niedzielę,  
11 Października 2015  o godz. 15:00 Zapraszamy!

Next general members meeting will be held on
Sunday October 11th 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. Zaopatrzenia 
Krzysztof Rogalski

Skarbnik
Joanna Żelazko

Dyr. Wynajmu
Czesława Muniz

Dyr. Socialny 
Halina Płatek

Dyr. Biblioteki 
Jolanta Szapiel

Dyr. Budynku
Witold Debski

Dyr. PR
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 Państwa 

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 Szynakiewicz
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ZEBRANIE CZŁONKÓW — Następne zebranie członków odbędzie się w niedzielę 11 pazdziernika o 
godzinie 15:00. Podczas zebrania omówimy sprawy bierzące Klubu, a w tym status prac nad nowym typem 
pozwolenia na alkohol.  Zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu. The next General Member meeting will 
take place on Sunday October 11th at 3PM. If you are interested in serving on the Club Audit Committee, 

please plan to attend the September meeting. 

SKARGA ZŁOŻONA NA KLUB DO MIASTA DENVER – wiecej informacji w artykule Prezydenta na 
stronie 6. 

KOMISJA REWIZYJNA — Na wrześniowym zebraniu członków, powołana została Komisja Rewizyjna 
na lata 2015/16. W skład Komisji weszli Pani Barbara Woloch, 
Pan Andrzej Burchard i Pan Mike Chilimoniuk. Gratulujemy!

 
POLSKI OBIAD — W niedzielę 11 pazdziernika, w godzinach 15:00 do 17:00, w imieniu Szefowej Kuchni, 
Pani Haliny Płatek,  zapraszamy Państwa na tradycyjny polski obiad. Istnieje możliwość kupienia posiłku 
na wynos. On Sunday October 11th, from 3PM to 5PM, you are invited to the Club for a traditional Polish 

dinner prepared by our Kitchen Director Halina Platek. 

DYŻUR KONSULARNY 2015  – WTOREK 3 i ŚRODA 4 LISTOPADA – W czasie Dyżuru Konsular-
nego przyjmowane będą wnioski o odnowienie, przedłużenie oraz wydanie nowego paszportu polskiego. 
Dokładne informacje paszportowe mogą Państwo znaleźć na stronie www Konsulatu RP w Los Angeles 

www.losangeles.msz.gov.pl 
On November 3rd and 4rd Polish Consulate Personnel will be available at the Polish Club for people 

needing new Polish passport or for existing passport renewal. For more information visit 
www.losangeles.msz.gov.pl

DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI -10 października 2015, w sobotę, od 12:00-16:00 w Polskiej Szkole będzie 
I Polonijny Dzień Dwujęzykczności - “Mówimy po polsku!”  Wszyscy serdecznie są zaproszeni.

WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ- odbędą się 24 października 
2015 r. (sobota) w lokalu wyborczym, który będzie w Polskiej Szkole przy kościele Św. Józefa.  Zgłoszenia 
do rejestracji wyborców można już robić na stronie https://ewybory.msz.gov.pl do 22 października 2015 r.  

Również w gablotce szkolnej można użyskać więcej informacji na temat wyborów.

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

informacji na www.polishclubfdenver.com w zakładce  “Biblioteka.” 

The Polish Club Library is open once a month, every second Sunday of the month.  If you’d like to request 
a different date, you can make an appointment with our Library Director, Mrs. Jolanta Szapiel at 

303-502-7265.

Polish Club Library September Hours: 
Sunday, October 11th  —  1:00PM—3:00PM

Sunday, October 25thth — by appointment only.

Urodziny
{BIRTHDAYS}

October | Październik

Tomasz Bodzianowski
Marina Burchard
Witold Debski
Marzena Dojlidko
John Filipcza
Anna Gadzina
Agnieszka Golabek
Sabina Kaliszan
Renata Kostecka
Charles Kuczaj
Mieczyslaw Oleksiak
Rose Padalinski
Tamara Proch
Jozef Przybylek
Fredric Rosa
Ronald Tanski
Ewa Walaszczyk

Ogłoszenia Klubowe:
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REMONTY— Remont Łazienek  – na wrześniowym zebraniu członków,  Zarząd przedstawił 
obecnym członkom raport finansowy z podsumowaniem dotychczasowych remontów kanalizacji 
i łazienek w Klubie. Członkowie jednogłośnie  zaakceptowali raport.   The remodel of our men’s 

and women’s bathrooms has been completed. 

— Dach – Zarząd Klubu nadal negocjuje z firmą ubezpieczeniową ponowną inspekcję dachu 
Klubu oraz wyższe odszkodowanie niz suma wyplacona nam kilka misiecy temu. Wierzymy, iż 
oryginalna suma jest zbyt niska i nie pokryje wszystkich niezbędnych napraw. The Board of The 
Club is currently negotiating with our insurance company for a re-inspection of the roof  in order 
to get an increased settlement. We strongly believe that the original settlement paid out is not 

sufficient to cover the cost of repairs resulting from the hail damage. 

— Okna – W najblizszym czasie w Klubie wymienione zostana okna.  In following weeks, we will 
be replaing all exterior windows at the Club.

—Sufit / Sciany-  W najbliszych tygodniach naprawie i ponownemu malowaniu ulegnie sufit oraz 
ściany na sali głównej. Sufit zaciekł wiele razy na wiosne oraz w lecie w wyniku złego stanu dachu 
Klubu. Following the window replacement, the water damage in the ceiling will be repaired, and 

the walls will be painted and redecorated. 

PIANINO / FORTEPIAN  — Polski Klub w Denver poszukuje obecnie fortepianu lub pianina. 
Zainteresowanych donacją lub odsprzedaniem instrumentu prosimy o kontakt 

z panem Marianem Różycem pod numer 303- 457- 9779. 
Polish Club is looking for anyone interested in donating a piano to the Club. 

OFERTA KORZYSTANIA Z SALI DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W KOLORADO
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  ponosi organizacja. Zainteresowane organizacje prosimy o 
kontakt na info@polishclubofdenver.com

WYNAJEM SALI KLUBOWEJ — Sala Polskiego Klubu dostępna jest dla Państwa na mniejsze 
lub większe imprezy prywatne takie jak przyjęcia urodzinowe, prywatki, komunie, wesela, semi-
naria, warsztaty, spotkania networkingowe.  Przystępne ceny! Możliwość wynajmu samej sali lub 
pakietu. Nasze pakiety zawierają wszystko co niezbędne do organizacji udanego przyjęcia lub 
spotkania – salę bankietów lub konferencyjną, catering, pełny bar, oprawę muzyczną, obsługę, 

oraz profesjonalną 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 birthday parties, 
first communion, weddings, workshops & networking events.  Affordable prices! Our event pack-
ages 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 con-
tact Kasia Zak @ 720-
233-9213 or info@pol-

ishclubofdenver.com 
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Szanowni Państwo,
Witam Państwa w imieniu całego Zarzadu Polskiego Klubu w Den-
ver. 
 
Miesiące letnie były bardzo pracowitym okresem dla członków Zarzą-
du Polskiego Klubu. Jesień zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie.  
Za zgodą członków uzyskaną podczas wrześniowego zebrania, roz-
poczynamy kolejna fazę remontów w Polskim Klubie.  

W pierwszej kolejności, kompleksowej przebudowie poddana zosta-
nie instalacja elektryczna, która w obecnym stanie nie jest zgodna z 
kodami wymaganymi przez miasto Denver. Równolegle, rozpocznie 
się renowacja kuchni, wymiana okien, naprawa i malowanie sufitu 
oraz malowanie i ponowna dekoracja ścian w sali głównej. W wyniku 
złego stanu dachu, sufit zaciekał wieloktrotnie podczas wiosennych 
roztopów jak również podczas letnich burz. 

Następnie, zajmiemy się kompleksową naprawą dachu Klubu. Prow-
adzimy obecnie negocjacje z firmą ubezpieczeniową w celu uzys-
kania większej sumy odszkodowania niż ta oryginalnie przyznana 
nam kilka miesięcy temu. Z konsultacji z firmami  zajmującymi się 
naprawami dachów wynika, iż suma wypłacona nam oryginalnie nie 
jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zniszczeń jakim uległ dach 
Klubu. W kolejnym wydaniu Życia Kolorado będę mogła przekazać 
Państwu więcej informacji na ten temat.

Z innych spraw bieżących, Zarząd Klubu pracuje obecnie nad zmianą 
typu pozwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 
tak zwanej „liqour license”. Obecna licencja pozwala na serwowanie i 
sprzedaż alkoholu tylko dla Członków Klubu.  Abyśmy mogli kontyn-
uowac wynajem sali na imprezy pozaklubowe konieczna jest  zmiana 
obecnej licencji na alcohol.  Konieczność zmiany licencji jest rezu-
ltatem donosu na Klub wniesionego do Urzędu Miasta Denver w 
sprawie licencji na alkohol jaką posiada obecnie Polski Klub oraz o 
sprzedaż alkoholu w Klubie przez osoby nieletnie (co nigdy nie miało 
miejsca). W wyniku donosu rozpoczęło się dochodzenie ze strony 
inspektorów z miasta.  Z wyjaśnienien urzędników wynika, iż skarga 
ta została złożona przez osobę z  polskiego środowiska. Sytuacja ta 
naraziła Klub na ogromne straty finansowe ponieważ do czasu 
zakonczenia dochodzenia, zostalismy zmuszeni odwołać wszystkie 
imprezy nie-członkowskie, z których od lat czerpiemy dochód za 
wynajem sali, tzw. ‘Hall Rentals’ (strata ok. $30,000 tylko w 2015 roku). 
Dodatkowo, dochodzą koszty zatrudnienia prawnika do reprezentacji 
Klubu oraz przyszłe koszty, które wynikną z toczącego się obecnie 
dochodzenia., m.in. istnieje możliwość, że Klub zostanie zmuszony 
do zainstalowania systemu przeciwpozarowego „sprinklers”.  Jest to 
ogromny cios finansowy dla Klubu. Zarząd dokłada wszelkich starań 
aby jak najszybciej uzyskać odpowiedni typ pozwolenia,  który umożli-
wi serwowanie alkoholu dla ogółu (nie tylko dla członków) i ponown-
ie rozpoczac wynajem sali. Sytuacja ta nie ma wplywu na imprezy 
klubowe, takie jak Andrzejki czy Sylwester.
Juz dziś zapraszam Państwa do Klubu na Andrzejki pod hasłem „W 
Jedną Noc Dookoła Świata” w sobotę 21 listopada. Imprezę poprow-
adzi DJ Marcin Kania, prezenter Radia EMKA z Chicago, grający 
muzykę trzech pokoleń, zapewniając dzięki temu świetną zabawę dla 
każdej grupy wiekowej! Zachęcamy Państwa do przebierania się w 
stroje z różnych zakątków świata. Do wygrania wspaniałe narody! 

W sobotę 19 września gościem Klubu był znany polski aktor filmowy i 

teatralny pan Stanisław Górka. Aktor wystąpił z lekkim, zabawnym 
i “życiowym” spektaklem o stosunkach damsko-męskich pt. „One 
i My”.  Poczęstunek przygotowali Państwo Halina i Piotr Płatek.  
Serdecznie dziekujemy.
W niedzielę 11 pazdziernika o godzinie 15:00 zapraszam Państwa 
na kolejne zebranie członków. Przy okazji zebrania, będzie można 
zjeść polski obiad. Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku, 
Katarzyna Żak, Prezydent Klubu
 

Dear Members and Friends, 
Greetings on behalf of the entire board of the Polish Club of 
Denver. 

The summer months were a busy time for the Board due to the 
bathroom & plumbing upgrades. The Fall will be even busier. Fol-
lowing member approval during the September general meeting, 
we are beginning the next phase of the remodel.

First, we will update the electrical wiring in the building to bring it 
up to code required by the City pf Denver. At the same time, we will 
begin kitchen renovation, window replacement, as well as painting 
of the ceiling and walls. Due to the poor condition of the roof, the 
ceiling had water damage that must be repaired. 

The next phase of work will be repairing the leaking roof which 
sustained significant damage during several summer hail storms 
as well as from normal wear and tear due to its age. We are still 
negotiating an increased settlement with our insurance company. 
We strongly believe that the original settlement paid out earlier this 
year is not sufficient to cover the cost of repairs resulting from the 
hail damage.

In other pressing matters, The Board is currently working to 
change the type of liquor license from a “Club” Liqour License to a 
“Tavern” License, which will allow serving alcohol to non-members 
during hall rentals. Our current liquor license allows us to serve 
alcohol to members only.  This situation resulted from a complaint 
filed against the Polish Club with the City of Denver Liquor License 
Department.  As a result, the city forced the Club  to cancel all 
club rentals in the near future bc the alcohol could not be served 
to non-members. The loss of rental income results in a serious 
financial hardship for the Club and The Board is moving as fast as 
possible to rectify this situation so that our Hall can be rented out 
again soon. This situation does not affect any Polish Club events for 
members such as Andrzejki.

 September 19th, the Club hosted a famous polish film and theatre 
actor, Stanislaw Gorka.  Mr. Gorka presented a light-hearted, come-
dic performance on Male/Female relationships: “Them and Us”.  
 The next general membership meeting will be held on the 11th of 
October.  A Polish dinner will be available for purchase during the 
meeting. 

 Sincerely,
Katarzyna Zak

SŁOWO OD PREZYDENTA 
PRESIDENT’S NOTE:

3121 W. Alameda Ave.
80219 Denver, Colorado USA 

POLISH CLUB OF DENVER
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Ponad półtora miliona osób wzięło udział w spotkaniu z 
papieżem Franciszkiem w Filadelfii. Skrupulatnie spraw-

dzani pielgrzymi czekali w kolejkach wiele godzin, aby 
zobaczyć Ojca Świętego. Wśród nich było również wielu 

Polaków, w tym mieszkańcy Chicago.

„Najdłuższe 100 metrów w moim życiu to była kolejka do bramek do 
których trzeba było przejść, bo byliśmy rewidowani tak, jakbyśmy wcho-
dzili na najbardziej strzeżone lotniska. Każdy pielgrzym był sprawdzany, 
każdy bagaż był skrupulatnie przejrzany, więc chyle czoła przede wszyst-
kim przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy musieli wykonać gigantyczną 
pracę, bo ocenia się, że było nas półtora milion” – mówił na antenie 
Radia Deon Tadeusz Rek.

Cierpliwości ludziom nie brakowało i to było bardzo budujące. Wszy-
scy czekaliśmy na to, żeby zobaczyć papieża Franciszka gdzieś tam, bo 
będzie przejeżdżał papamobile. Kiedy przechodziła telewizja lub radio 
to oczywiście ludzie krzyczeli. Każdy chciał się w jakiś sposób zapre-
zentować, ale wszyscy byli wobec siebie mili i sympatycznie… może tak 
trafiłem” – dodaje polski przewodnik.

„Franciszka witano na wszelkie możliwe sposoby, szczególnie żywiołowi 
byli Latynosi. Wśród nich dominowała młodzież, tacy ludzie do 30-stki. 
Oczywiście byli starsi, byli to często przewodnicy duchowi, księża, 
papież mszę celebrował w języku hiszpańskim, dodatkowo przemówie-
nia, kazania w języku angielskim. Na telebimach istniało tłumaczenie na 
język angielski. Więc oczywiście mieliśmy pełną komunikację”.

Źródło: Rafał Muskała, Radio Deon, 
Foto: Parafia św. Borgia, Anna Dudek

POLACY NA SPOTKANIU 
Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM W FILADELFII.
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W PROGRAMIE:
Godz. 12.00 
•Powitanie oraz wystąpienia patronów Dnia 
Dwujęzyczności
•Występ dzieci z piosenką „Trzy ważne słowa”
•Zaproszenie do obejrzenia ekspozycji, wyst-
aw oraz udziału w przygotowanych grach i 
konkursach
•Zaprosznie do udziału w loterii z nagrodami        
(do wygrania książki dla dzieci oraz naczynia z 
Bolesławca) 
•Polska kuchnia zaprasza (przekąski do nabycia 
w kafeterii i przed szkołą) 

Godz. 13.00
•Przedstawienie kukiełkowe dla dzieci. Grupa 
Teatralnaa „TADAM” w premierze  sztuki Elizy 
Sarnackiej-Mahoney „O królewiczu Wiesławie i 
mądrej Adeli”
(angielskie tłumaczenie sztuki do odebrania u 
wolontariuszy)

Godz. 14.30 
•Występ zespołu tańca ludowego KRAKOWIA-
CY w kafeterii 

 Godz. 15.30 
•„Korzyści z dwujęzyczności” -- spotkanie z 
ekspertem językowym profesorem Zygmuntem 
Frajzyngierem z Uniwersytetu Colorado w 
Boulder.  

 Godz. 16.00 
•Zakończenie i losowanie nagród w loterii dla 
dorosłych i dla dzieci. 

PROGRAM BĘDZIE PROWADZONY PO 
POLSKU I PO ANGIELSKU!

WYSTAWY / EKSPOZYCJE: 
Polski plakat filmowy•  Sztuka Witolda-K., 
Ośrodek Harcerski Denver • Ceramika z 
Bolesławca • Polskie stroje ludowe w kolekcji 
lalek • Klub Polski zaprasza do czytania • Czy 
znasz te piękne, polskie zamki? •  Czy wied-
ziałeś… -- ciekawostki o Polsce •  Powiedz 
nam skąd jesteś i zaznacz na mapie Polski • 
Najstarsza osada w Polsce, najstarsza polska 
osada w  USA • Wrocław – miasto przyjazne 
krasnoludkom • Zapraszamy do naszej szkoły 
– historia szkoły w fotografii oraz prezentacja  
podręczników
 
KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI:
Naklejamy i uczymy się! •Stolik małych 
twórców i pokaz malowania jajek  • Porozma-
wiaj z panem inżynierem! • Zrób sobie sławne 
zdjęcie! • Czy wiesz kim jest ta osoba? 

KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH:
Dyktando • Fotokonkurs pt. „O czym myś-
li krasnoludek?” • Konkurs z ciekawostek o 
Polsce  • Detektywi słów • 

UWAGA!! POTRZEBNI WOLONTARIUSZE!
Drodzy Państwo,
Wielkimi krokami zbliża się ważne polonijne wydarzenie -- Polonijny Dziń Dwujęzy-
czności, który odbędzie się wsobotę 10 października w godz. 12.00-16.00 w Polskiej 
Szkole w Denver.
Organizatorzy włożyli wiele czasu i wysiłku, by przygotować dla wszystkich uczest-
ników jak najciekawszy program, do pełnego sukcesu przedsięwzięcia potrzebni nam 
jednak są 
wolonatariusze, którzy będą z nami tego dnia. 
Bardzo prosimy wszystkich o wsparcie tej ważnej inicjatywy i pomoc! Więcej informacji 
o tym wydarzeniu znajduje się na stornie: www.polishbilingualday.com Zainteresowani 
proszeni są o  kontakt: 970-214-9691(Eliza Sarnacka-Mahoney)
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Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli 
i marzeń, które dają się urzeczywisnić. 

Pięknych i szlachetnych pomysłów, 
które podszeptuje serce. Cierpliwości i 
wytrwałości, aby służba dzieciom tym 

starszym i tym młodszym zrodziła wiele 
szlachetnych owoców.

14 PAŹDZIENIKA
POLSKI DZIEŃ NAUCZYCIELA
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Wieczór Jubileuszowy 
Stanisława Górki “ One i My” 

Zdjęcia: Kinga Rogalska



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.polishclubofdenver.com,  w 
dziale “Biznesy Polonijne”. 

We would like to invite you to advertise with us in our News-
letter and on our web site.  Our newsletter is published in print,  
available on internet, and reaches over 2000 viewers.  All ads in 
newsletter are automatically promoted on the slide show at our 
web site. 

     
         REKLAMA/ ADVERTISINGROZPOCZĘCIE ROKU HARCERSKIEGO

Zdjęcia: Kasia Zak
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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
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