
 

 

        
 
 
 
 

Aktualności Villa Polonia 
Jasinski Legacy Non-Profit Residences                                                                   Styczeń 2015 

 

W ITA M Y   N OW Y   ROK     -    2015 
I przy tej okazji pragniemy złożyć 
państwu serdeczne życzenia praw-    
dziwego pokoju, pomyślności, speł-
nienia marzeń oraz wielu pamię-       
tnych    chwil    na    następne   365   dni.  

 
Sylwester – obchodzony jest na całym świecie      
w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia według ka-
lendarza gregoriańskiego. Tradycję rozpoczyna-  
nia nowego roku od 1 stycznia wprowadził w swej 
reformie kalendarzowej 
Juliusz Cezar. Pierwszy 
dzień nowego roku jest na 
całym świecie dniem wol-
nym od pracy, jak również 
Świętem Bożej Rodzicielki 
Maryi - uważanym w koście-
le rzymsko-katolickim za naj-
starsze maryjne święto. Pod-
kreśla ono wagę Jej ma-
cierzyństwa i z tego względu  
zostało  podniesione  do  rangi  świąt   nakazanych. 
TELEFONICZNE NUMERY KONTAKTOWE 
 Prosimy wszystkich mieszkańców o prze-

kazanie do biura aktualnych numerów 
swoich telefonów oraz numerów kontakto-
wych do osób, które chcie-
liby państwo powiadomić      
w  razie  nagłego   wypadku. 

REJESTRACJA ZWIERZĄT   
 Po raz kolejny przypomina-

my osobom, które jeszcze nie zdążyły  

zarejestrować swoich psów i kotów,      
aby jak najszybciej postarały się o koniecz-
ne licencje i świadectwa 
szczepień swoich czworo-
nogów oraz zgłosiły się     
do biura zarządu w celu 
wypełnienia  wymaganego 
formularza  rejestracji. 

SPOTKANIA DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ  
 Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie dołą-

czyli do grupy biorącej udział w regularnych 
spotkaniach, do skorzystania z możliwości 
indywidualnych konsultacji z profesjonal-
ną instruktorką panią Agatą Sikorą,          
która pomaga w kontrolowaniu cukrzycy,             
w doborze odpowiedniej 
diety i w wykonywaniu  
pomiarów poziomu cukru. 
Spotkania odbywają się 
zarówno w języku polskim 
jak i angielskim. Zapisy przyjmuje p. Monika 
w biurze lub przez telefon:   905-451-8195.  

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich rezy-

dentów Villa Polonia     
na wspólne świętowanie, 
śpiew kolęd oraz po-
częstunek 7-go stycznia 
2015 r. o godz. 11:00 
rano w dolnej sali 
Domu Matki Bożej 
Ludźmierskiej. Wstęp 
wolny dla wszystkich, 
którzy pragną wspólnie     
z nami przeżywać trwający jeszcze      
okres   Świąt   Bożego  Narodzenia. 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD 
 Odbędzie się 25-go stycznia, 2015 r.       

o godzinie 14:30 w kościele świętego 
Eugeniusza de Mazenoda. Wstęp wolny 
dla wszystkich. 
Więcej informacji 
podamy w bliż-
szym   terminie. 
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Sylwester – obchodzony jest na całym świecie      w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia według ka-lendarza gregoriańskiego. Tradycję rozpoczyna-  nia nowego roku od 1 stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. Pierwszy dzień nowego roku jest na całym świecie dniem wol-nym od pracy, jak również Świętem Bożej Rodzicielki Maryi - uważanym w koście-le rzymsko-katolickim za naj-starsze maryjne święto. Pod-kreśla ono wagę Jej ma-cierzyństwa i z tego względu  zostało  podniesione  do  rangi  świąt   nakazanych.
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· Po raz kolejny przypomina-my osobom, które jeszcze nie zdążyły  zarejestrować swoich psów i kotów,      aby jak najszybciej postarały się o koniecz-ne licencje i świadectwa szczepień swoich czworo-nogów oraz zgłosiły się     do biura zarządu w celu wypełnienia  wymaganego formularza  rejestracji.

SPOTKANIA DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ 

· Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie dołą-czyli do grupy biorącej udział w regularnych spotkaniach, do skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji z profesjonal-ną instruktorką panią Agatą Sikorą,          która pomaga w kontrolowaniu cukrzycy,             w doborze odpowiedniej diety i w wykonywaniu  pomiarów poziomu cukru. Spotkania odbywają się zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapisy przyjmuje p. Monika w biurze lub przez telefon:   905-451-8195. 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

· Serdecznie zapraszamy wszystkich rezy-dentów Villa Polonia     na wspólne świętowanie, śpiew kolęd oraz po-częstunek 7-go stycznia 2015 r. o godz. 11:00 rano w dolnej sali Domu Matki Bożej Ludźmierskiej. Wstęp wolny dla wszystkich, którzy pragną wspólnie     z nami przeżywać trwający jeszcze      okres   Świąt   Bożego  Narodzenia.
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