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Kwiecień, 2015
Wiadomości
Od dłuzszego czasu nie dostawaliście Państwo od
Związku biuletynu „Wiadomości”. Przepraszamy, i
obiecujemy, że nowy Zarząd będzie starał się
wysyłać biuletyn przynajmniej 2‐3 razy w roku.
Jesteśmy również w trakcie modernizacji naszej
Strony Internetowej, która będzie dostosowana do
informowania członków o tym co się dzieje w Domu
Orła Białego.
Przedstawiamy Nowy Zarząd:
Prezes : Brzostowski Grażyna
Wice Prezes : Bronek Siwicki
Sekretarz : Henryk Szkuta
Skarbnik : Ray Matczak
Asystent Skarbnika : Jack Karpiński
Maintenance : Frank Definski
Funkcje Kulturalne : Halina Błaszczyk
Funkcje Kulturalne : Halina Zychla
Członek Zarządu : Elzbieta Bocheńska
Członek Zarządu : Elzbieta Novosel
Członek Zarządu : Christine Matczak
Członek Zarządu : David Bocheński
Jacek Karpiński będzie również współpracował z
różnymi grupami sponsorowanymi przez ZPG.
Nowym tymczasowym menadźerem jest Pani,
Andrea Tournier. Jest to osoba z doświadczeniem
zawodowym w prowadzeniu klubu z maszynami
„Pokies”. Andria pracowała 4 lata w Waune Ponds
Hotel. Jej doświadzczenie i profesjonalizm powinno
pozytywnie wpłynąć na rozwiazanie spraw
administracyjnych i finansowych w Domu Orła
Białego
W najblizszym czasie Zarząd poda ogłoszenie
dotyczące przyjęcia osoby na stałe stanowisko
menadżera. Andrea wie o tym , że wybierzemy

osobę, która naszym zdaniem będzie najlepsza do
prowadzenia naszego Klubu.
W chwili obecnej jednym z najwaznieszych zadań
jest sprawa finansowa Klubu.
Wszyscy członkowie powinni wiedzieć
o
problemach, które obecny Zarząd musi teraz
rozwiązywać, aby
wydostać nasz Klub z
finansowego marnotrawstwa, pozostawionego
przez poprzedni Zarząd.
Przed objęciem administracji ZPG, byliśmy
świadomi, że:
 Zaległości do Taxation Office wynosily
$75.000 nie płacone od listopada 2014
roku
 $58,000 zaległości na licencje maszyn
pokerowych, nie płacone od pażdziernika
2014 roku
 Inne zaległości rachunkowe wynosiły
$149,000.
 Poprzedni Zarząd
zostawił
również
problem związany
z WorkCover, który
powstał
z wyniku sporu pomiędzy
Zarządem a poprzednim menadżerem.
Sprawa ta może też negatywnie wpłynąć na
nasze finanse.
Nie wiedzieliśmy że:
 Mieliśmy tylko dostęp do $23,000, tyle co
starczyło na dwutygodniową zapłatę dla
personelu.
 Ogółem zaległości do Taxation Office nie
były $75,000, ale $112,000
 Porzedni Zarząd nie wywiązywał się ze
sponsorowania group, z którymi podpisał
umowy. Faworyzował tylko klub pilki nożnej





Teraz my musimy spłacić te zaległości, które
wynoszą kilka tysięcy dolarów.
Niektórych pracowników stawki tygodniowe
były wypłacane powyżej zalecanej nagrody
(Wages Award).
Stawka poprzedniego menadżiera była
płacona na fakturze, to znaczy zawierała
GST, które Związek był obowiązany płacić.
Tak że, roczna wypłata by wynosiła ponad
zalecanej nagrody (Wages Award).

Oznaczało to, że całkowite nadpłaty wynagrodzenia
były, w tym roku finansowym, $30,000 powyżej
Wage Award.
Na Zebraniu informacyjnym w dniu 22ego Marca,
2015, nowy Zarząd poinformował członków , że nie
miał innego wyjścia jak tylko prosić Bank, aby
zwiększył limit naszego konta pożyczki przez
$170,000, abyśmy mogli spłacić jak najwięcej
zaległych rachunków, w tym największy rachunek
dla Taxation Office.
Plany na przyszłość
Zarząd pragnie kontynuować wspołprace i wspierać
różne grupy, które są powiązane z ZPG. Obecność
tych group w naszym Domu Polskim jest bardzo
ważna dla naszego Związku i zrobimy wszystko co w
naszej mocy, aby kontynuować te powiązanie z ZPG.
Mamy nadzieję, że członkowie i organizatorzy tych
grup zrozumieją, że ze względu na problemy
finansowe, które odzieczyliśmy od poprzedniego
zarządu, fundusze dla tych grup mogą być
zmniejszone. Możemy zapewnić, że decyzje będą
podejmowane w sposób przejrzysty w konsultacji z
zainteresowanymi grupami.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy Klub będzie
wprowadzał obowiązkowy Pre‐Commitment system
(to znaczy, że osoba może wyznaczyć sobie limit do
grania, jak do tego limitu dojdzie, to maszyna dalej
nie pozwoli grać). System został nałożony przez Rząd
Wiktorjański i wszystkie Kluby z pokies maszynami
muszą ten system przystosować. System jest
dobrowolny dla osób grajacych na maszynach.
Osoby które zapiszą się do systemu, otrzymają od
nas kartę, którą mogą przesunąć przez maszynę w
naszym Klubie przed rozpoczęciem gry. My, tak jak
inne kluby, będziemy zachęcać klientów, aby używali

te Pre‐Commitment karty. Te karty będą połączone
z naszym Programem Nagrody Lojalnościowej
(Loyalty Rewards Program). Oznacza to, że klienci,
którzy korzystają z tych kart grając na naszych
maszynach lub gdy wydają pieniądze w naszym
Bistro lub w Barze, do ich kart automatycznie są
wystawiane punkty Nagrody Lojalnościowe, które
ostatecznie mogą być uzywane w naszym Klubie.
Możemy też użyć tę kartę jaką oficjalną karte
członkowska ZPG. W przyszłości, członkowie którzy
będą używać te karty w naszym Klubie,
automatycznie będą powiadomieni gdy jest czas na
odnowienie członkostwa ZPG.
Zarząd szuka sposobów promowania naszego Klubu
jako Klub Rodzinny (Family Club). W tym celu
zaczniemy organizować rozrywki rodzinne, zachęcać
dzieci członków i klientów do udziału w naszym
Klubie. Nasi Koordynatorzy Rozrywek będą
prowadzić zajęcia dla dzieci.
Teren na świeżym powietrzu (Alfresco), przy Bistro
jest rzadko używany przez klientów Bistro.
Zobaczymy więc, czy będzie możliwość zamiany
tego terenu na plac zabawy dla dzieci.
Czekamy na Państwa propozycje, co można zmienić
lub ulepszyć w naszy Domu Polskim. Jeśli Państwo
mają jakiekolwiek propozycje napiszcie do nas lub
skontaktujcie się osobiście Zarządem
lub z
personelem Baru.
Członkostwo
Członkostwo na rok 2015‐2016 musi być
odnowione do 30 Czerwca 2015. Płacić można w
Barze w dowolnym czasie. Proszę upewnić się, że
mają Państwo poprawny adres i poprawną kategorię
członkostwa.
Wracamy do poprzedniej identyfikacji członkostwa:
 Członkowie Honorowi będzą mieli "H" z
numerem, np. H023.
 Członkowie Zwyczajni będą identyfikowani
tylko przez numer, np. 145
 Członków Associate będą identyfikowani
przez "A" następnie numer, np. A034
 Członkowie Social będą identyfikowane
przez "S" z numerem, np. S065.

Program Roczny
Data

Dzien

25 ‐ Kwiecien
26 ‐ Kwiecien
3‐ Maj
31‐ Maj
30‐ Czerwiec
26‐ Lipiec
23‐ Sierpien
6‐ Wrzesien
27‐ Wrzesien
16‐19 Październik

Sobota
Niedziela
Niedziela
Niedziela
Wtorek
Niedziela
Niedziela
Niedziela
Niedziela

8ego Listopad

Niedziela

12ego Grudzienia
31ego Grudzienia

Sobota
Czwartek

Piątek, Sobota,
Niedziela

Imprezy

Cena

Godzina

Dzień ANZAC Defilada. Potem obiad w Domu Orła Białego
Obiad Parafialny
“Akademia” 3ego Maja i Dzień Matki Obiad
Dzień Dziecka Obiad
Ostatni dzień płacenia Członkowstwa na 2015/2016r
Dzien Rodzinny, Disko i Obiad
Roczne Walne Zebranie i BBQ dla Członków
Obiad Dzień Ojca
Obiad Parafialny
Darts Tournament

$10.00
$20.00
$20.00
Do wyboru
$15.00
Do wyboru
Bezpłatne
$20.00
$20.00

11.00 ‐ 1.00 pp
2.00pp
2.00pp
2.00pp

11 Listopada Akademia ‐ Dzień Niepodległości Polski i
Obiad
Msza Święta i Wigilia
Sylwester

$20.00

2.00pp

$25
Nieustalono

3.00pp
Nieustalony

50 Rocznica Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Geelong

Piknik Sportowy w Domu Orła Białego 2015

2.00pp
2.00pp
2.00pp
2.00pp
Całe dni

SPK na Defiladzie ANZAC - 2014

Polacy z Geelongu na Pako Festa - 2015

Gotowanie pierogów na Pako Festa

Polskie Stoisko na Pako Festa

