
 

 

        
 
 
 
 

Aktualności 
Villa Polonia 

Jasinski Legacy Non-Profit Residences                                                                 Kwiecień 2014 

 

ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  
to wielki dzien dla polskiej 
spolecznosci, szczegolnie w tym 
roku, kiedy Papiez z rodu Polakow,  
Blogoslawiony Jan Pawel II 
zostanie ogloszony Swietym 27 
kwietnia 2014 roku. Na ten wielki 
czas, proboszcz Parafii Swietego 
Eugeniusza de Mazenoda kieruje 

do wszystkich rezydentow Villa Polonia zyczenia, 
aby Zmartwychwstaly Jezus umocnil nasza wiare w 
zycie, ktore sie nie konczy, ale sie jedynie zmienia; 
aby zyjacy Pan obdarzyl nas wielkim pragnieniem 
nieba oraz, aby dal nam nadzieje na spotkanie  w 
Krolestwie Niebieskim z nowymi swietymi Kosciola.  
 
WIELKI TYDZIEN 
 

• Wielki Czwartek – 17.04.2014 
18:00 – Msza Sw. w j. angielskim 
20:00 – Msza Sw. w j. polskim 

• Wielki Piatek – 18.04.2014 
14:45 – Koronka i rozpoczecie nowenny do   
             Milosierdzia Bozego 
15:00 – Liturgia Wielkiego Piatku w j. 
             polskim 
17:00 – Droga Krzyzowa 
18:00 – Liturgia Wielkiego Piatku w j.  
             angielskim 

• Wielka Sobota – 19.04.2014 
9:00 – 17:00 – poswiecenie pokarmow co   
             pol godziny przed kosciolem lub w  
             sali bankietowej 
20:00 – Liturgia Wigilli Paschalnej 

• Niedziela Zmartwychwstania Panskiego 
6:00 – Rezurekcja z procesja wokol              
Kosciola. Msze Swiete jak w niedziele: 
8:00 , 9:30 (w j. angielskim), 11:00, 13:00.   
 
NIE MA MSZY SW. WIECZORNEJ. 

PEEL SENIOR LINK  Jest niedochodową 
organizacją charytatywną powstałą w 1991 roku, 
która zapewnia opieke osobista i 
pomoc domowa seniorom. Peel 
Senior Link stara sie jak 
najbardziej umozliwic niezależne 
życie osobom starszym, 
pomagając im żyć z godnością, w stabilnym i 
bezpiecznym srodowisku. Jest to organizacja 
finansowana przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Długoterminowej, a takze przez dotacje i darowizny 
zarowno osobiste jak i korporacyjne. Jej usługi są 
dostosowane indywidualnie do kazdego klienta. 
Zajmuje sie koordynacja opieki osobistej i pomocy 
domowej  dla ponad 1000 seniorów w 
wyznaczonych budynkach w Mississauga i 
Brampton. Są to uslugi calodobowe i dochodzace 
dla seniorów, którzy wymagają stalej codziennej 
pomocy i mieszkaja w zasięgu naszego osrodka. 
Peel Senior Link oferuje pomoc w 8 budynkach w 
Mississauga i w 3 budynkach dla seniorow w 
Brampton. Zasieg dzialania obejmuje obszar 
zlokalizowany wokol budynku mieszkalnego, 
w ktorym znajduje sie biuro Peel Senior Link. 
Organizacja ta swiadczy następujące usługi: 

• ubior, kapiel i higiena osobista 
• podawanie posilkow, lekkie sprzatanie, 

pranie 
• nadzor i podawanie lekow 
• 24-godzinny dostep do pomocy w naglych 

wypadkach 
Biuro Peel Senior Link w Villa Polonia znajduje 
sie w 30 Polonia Avenue (dom Seniora) apt. 701  
 
Po wiecej informacji prosze sie kontaktowac z 
Larisa Drozd, Kierownikiem Uslug Klienta  
Tel: (905) 452-1551  
Fax:     (905) 452-1552 
E-mail:  larisa@peelseniorlink.com 
Website: http://www.peelseniorlink.com 

mailto:larisa@peelseniorlink.com
http://www.peelseniorlink.com/
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WLASCICIELE CZWORONOGOW   Kierownictwo 
biura Villa Polonia traktuje z szacunkiem  
wszystkich lokatorów naszej rezydencji i w zwiazku 

z tym nie oponuje posiadaniu 
czworonoznych ulubiencow. 
Jest jednak niezmiernie 
istotne, aby pamietac, ze nie 
wszyscy nasi rezydenci sa 
milosnikami zwierzat, a maja 

pelne prawo do mieszkania w spokojnym i 
zadbanym otoczeniu na rownych zasadach z 
innymi. Istnieje koniecznosc przypominania od 
czasu do czasu właścicielom czworonogow, ze jest 
od nich wymagane, aby przestrzegali zasad 
określonych w umowie o wynajem mieszkania, 
ktora podpisywali. Kazdy wlasciciel  jest 
zobowiazany: 
 do posiadania swiadectwa szczepien i 

licencji 
 nie spuszczania psa ze  smyczy poza 

granicami swego mieszkania 
 do sprzatania po swoim czworonogu 

wewnatrz mieszkania, wewnatrz i na 
zewnatrz budynku  

 do utrzymania poziomu hałasu zwierzat 
domowych do minimum. 

Niestosowanie sie do wymaganych zasad tworzy 
niezdrowe środowisko dla wszystkich rezydentow, 
a szczególnie małych dzieci. Nasi pracownicy lub 
sasiedzi sa zmuszeni do sprzatania po waszych 
czworonogach. Psy spacerujace bez smyczy  
moga być groźne dla innych, a zwłaszcza dzieci, a 
takze, moga powodowac szkody w naszych 
budynkach i sąsiedztwie. Nadmierne szczekanie 
lub wycie przez psy zakloca spokoj i sen zwlaszcza 
osobom w podeszłym wieku i malym dzieciom. 
Przypominamy tez, ze spacery ze zwierzetami po 
terenie pobliskiej parafii  sa niedozwolone, a widok 
zalatwiajacych sie psow na trawnikach wokol 
kosciola jest wyjatkowo niestosowny. Prosimy o 
korzystanie z  parku znajdujacego sie z tylu 
naszych budynkow w celach spacerowych. Mamy 
nadzieje, ze większość właścicieli zwierząt 
domowych przestrzega wymaganych zasad. Mimo 
to jednak, zwracamy sie z prosba do wszystkich 
mieszkancow, aby pomogli nam egzekwowac  
wyzej wymienione przepisy. W przypadku  naduzyc 
w tej kwestii, prosimy informowac niezwlocznie 
nasze kierownictwo. Dziękujemy za współpracę. 
WIOSENNE ALERGIE - PORADY 
W końcu pierwsze ciepłe dni 
wiosny! Możemy wreszcie 
otworzyć okna, spakowac 
płaszcze zimowe i ruszyc do 
apteki, aby zaopatrzyć się w leki 

na alergie. Alergie mają silne podłoże genetyczne. 
Jeśli twoi rodzice mieli alergię, to rowniez mozesz 
byc na nie narazony. Większość alergii rozwija się 
w dzieciństwie, ale u niektórych osób dopiero 
później, pod wplywem czynnikow środowiskowych. 
Do najczęstszych alergii wiosennych sa zaliczane : 
• drzewa, trawy i pyłki chwastów 
• pleśn, roztocza kurzu i alergeny karaluchów 
• siersc kotow, psow i gryzoni 
Oto co musisz wiedzieć, aby kontrolować objawy 
alergi zanim calkowicie zepsuja ci sezon wiosenny. 
Leczenie alergii trzeba rozpoczac wcześnie. Pyłki 
pojawiaja się znacznie wcześniej, niż wiele osób 
sądzi. Zaczynaja wypełniac powietrze jak tylko 
pogoda jest wystarczająco sprzyjajaca, by drzewa 
rozpoczely pączkowanie. Do polowy marca 
wystepuje pierwszy szczyt pojawiania sie pylkow. 
Oznacza to, że jeśli ktos musi zazywac leki, by 
kontrolować swoje sezonowe alergie, to czas, aby 
je rozpocząć w połowie lutego, a nie pod koniec 
marca. Alergie tworzą reakcję zapalną, która jest 
jak tlacy sie ogień. Lepiej, by ten ogien utrzymal sie 
tylko tlący, niz przemienil sie w pochodnie. 
Rozpoczynając swoje leki wcześnie, jesteś mniej 
narazony na skutki objawów alergii. A moga one  
byc łagodne lub bardzo ciezkie. Polaczenie 
srodkow zapobiegawczych z odpowiednia terapia 
moze przyniesc znaczna ulge. Czesto trzeba 
stosowac metode prób i błędów, aby wybrac 
najlepszy sposob do zmniejszenia objawow alergii. 
Stezenie pylkow w powietrzu jest 
mierzone na podstawie ilości 
pylkow okreslonym okresie 
czasu. Wysoka liczba oznacza, 
że jestes bardziej narazony, gdy 
wychodzisz na zewnątrz. Możesz 
sprawdzić lokalne stężenie pyłku na kanale pogody 
WebMD. Można również zmniejszyć ilosc  
krążących alergenów w domu poprzez użycie filtra 
HEPA w odkurzaczu oraz filtra powietrza HEPA . A 
kiedy jesteś w samochodzie, należy zamknąć okna 
i ustawić wentylację na re-cyrkulację. Badania 
dowodza, że re-cyrkulacji powietrza przez filtr 
kabiny samochodu może pomóc w alergiach. Na  
poziomy pyłku może mieć wpływ temperatura, pora 
dnia, wilgotnośc i deszcz. Najlepsze dni dla osób z 
alergią, aby wyjść na zewnątrz są te zaraz po 
ulewnych deszczach. Najnizszy poziom pyłkow jest  
w chłodne, deszczowe dni. Najwyzsze stezenie 
wystepuje pomiedzy 10 rano i 4 po poludniu, 
zwłaszcza w gorące, suche i wietrzne dni. Jedno 
„NIE" to parowniki i nawilżacze. Kropelki z nich 
pochodzace są za duże, by dostać się do nosa, 
a zwiększenie wilgotności w domu może prowadzić 
do problemów z pleśnia i roztoczami kurzu. 
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