
 

 

 

 
 
 
 
 

Aktualności Villa Polonia 
 

Jasinski Legacy Non-Profit Residences                                                      Marzec 2014 
 

INAUGURACJA - Wraz z 
oficjalnym nadejściem wiosny 
(mimo, że trudno jest w to 
uwierzyć),mamy przyjemność 
rozpocząć publikację nasze-
go pierwszego Biuletynu 

osiedlowego. Jest rzeczą oczywistą, że po tak 
długiej i męczącej zimie, każdy z upragnieniem 
wyczekuje na słońce i wyższe temperatury. 
Nasz Biuletyn ma za zadanie poruszyć   
niektóre ważne zagadnienia oraz odpowiedzieć 
na różne pytania związane z funkcjonowaniem 
naszego środowiska, a także informować o tym  
co się dzieje na  bieżąco na naszym osiedlu         
i w pobliskim sąsiedztwie. Większość rezyden-
tów jest na pewno zorientowana, że  część 
naszego pięknego kompleksu Villa Polonia nie 
jest jeszcze wykończona. Rada Dyrektorów 
Jasinski Legacy Non-Profit Inc. wystosowała list 
informacyjny do wszystkich mieszkańców, który 
zamieszczamy  w  specjalnym  dodatkowym za-
łączniku.  
KIEROWNICTWO: Wielu mieszkańców już od-
wiedziło biuro Villa Polonia     
i poznało członków naszego 
zarządu. Tym jednak, którzy 
jeszcze nie mieli tej okazji, 
chcielibyśmy przedstawić: 
Kierownika Administracyjnego: Serhiy 
Zelenenkyy,  (który jest zawsze dostępny w 
godzinach otwarcia biura) 
Kierowniczkę Naczelną: Christiane de Poppe, 
(dostępna tylko po uprzednim umówieniu) 
Kierowniczkę do Spraw Rozwoju Kultury i  Śro-
dowiska: Ewę Myszkal (dostępna tylko w po-
niedziałki po południu i w środy rano) 
Doradcę do Spraw Opieki Duszpasterskiej: 
Siostrę Krystianę Pucik (dostępna codziennie 

od 9 rano do 5 po południu lub po uprzednim 
umówieniu) 
GODZINY URZĘDOWANIA:   
 
 
 
 
 
 
SUPERINTENDENCI:  W  
każdym  z  naszych budynków 
jest zatrudniona para  
superintendentów (gospodarzy), 
którzy są odpowiedzialni za na-
prawę  drobnych  usterek i utrzy-manie 
ogólnego porządku na   terenie  obu  
rezydencji. 
Józef i Wiesława Kula mieszkający w 40 
Polonia Ave. (Dom Rodzinny) 
Eugeniusz i Halina Gawęda mieszkający w 30 
Polonia Ave. (Dom Seniora) 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ 
 Wszystkie zgłoszenia usterek muszą być 

zlecone pisemnie na specjalnych 
formularzach dostępnych w biurze  

 W sytuacjach wyjątkowych: 
 Braku ogrzewania (w zimie) 
 Braku prądu w mieszkaniu (po 

uprzednim sprawdzeniu, że tylko          
w tym jednym mieszkaniu go brak )  

 Powodzi 
 Iskrzenia urzadzeń i  

kabli elektrycz-nych 
W GODZINACH:  
8:00AM - 4:00PM, DZWOŃ: 
40 Polonia: 647-534-7846  
30 Polonia: 647-534-8366 
PO GODZINIE 16:00 DZWOŃ: 
905-452-1875       

12:00  – 16:00 
10:00  – 18:00 
12:00  – 16:00 
12:00  – 16:00 
12:00  – 16:00 

 

PONIEDZIAŁKI 
WTORKI 
ŚRODY 
CZWARTKI 
PIĄTKI 
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 W nagłych wypadkach, DZWOŃ:  911 
BEZPIECZEŃSTWO JEST JEDNYM Z NA-
SZYCH PRIORYTETÓW. PROSIMY STALE 
PAMIĘTAĆ O OPIECE NAD DZIEĆMI I ZWRA-
CANIU SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS  
WCHODZENIA    I    OPUSZCZANIA    BUDYNKU. 
ODWIEDZINY: Wielu rezydentów 
na pewno miewa gości 
przybywających z krótka wizytą 
lub nawet pozostających przez 
kilka dni. Wszyscy odwiedzający 
goście 
 muszą pozostawać pod opieką mieszkańca 

przez cały okres pobytu 
 nie mogą samowolnie ko-rzystać ze 

wspólnych pomieszczeń rekre-acyjnych 
 nie mają prawa wystawać i spacerować 

wewnątrz i na zewnątrz budynku 
Jesli ktoś zauważy nieznane osoby prze-
bywajace na korytarzach, schodach lub holu, 
jest proszony o natychmiastowe zawiadomienie 
superintendentów. W przypadku zauważenia 
osób zachowujących się podejrzanie należy 
natychmiast ZADZWONIĆ   NA POLICJE LUB 
DO AGENCJI: CRIME STOPPERS (Crime 
Stoppers obsługuje połaczenia telefoniczne 
anonimowo). WIADOMOŚCI PARAFIALNE: 
Villa Polonia, Kościół pod wezwaniem Świętego 

Eugeniusza de Mazenoda oraz 
Polskie Centrum Kultury i 
Biznesu Millenium  należą 
wspólnie do projektu Millenium 
2000. Z tego też względu 

zadaniem nas wszyst-kich jest aktywne 
uczestnictwo  w promowaniu polskiego dzie-
dzictwa kultury, tradycji i wiary Rzymsko-
Katolickiej. Dla rezy-dentów, którzy chcą na 
bieżąco śledzić różne wydarzenia parafialne lub 
brać udział w  waż-nych uroczystościach 
religijnych, najlepszym źrodłem informacji jest 
Biuletyn Parafialny, wydawany w obu językach, 
po polsku i po an-gielsku. Jest on dostępny w 
kazdą niedzielę    w holu kościoła oraz na 
stronie internetowej parafii: 
www.demazenod.org. Można tam znaleźć 
między innymi:  
 harmonogram Mszy Świętych i nabożeństw 
 listę organizacji parafialnych i ich przedsta-

wicieli 
 informacje o wydarzeniach 

parafialnych        i ważnych 
uroczystościach 

 listę członków zespołu 

duszpasterskiego 
 

POLSKIE CENTRUM KULTURY I BIZNESU – 
MILLENIUM Istnieje przede 
wszystkim w celu zaspakajania 
różnych potrzeb  społeczności 
skupiającej się wokół kościoła i 
rezydencji Villa Polonia. A oto 
firmy, które już zapraszają            do 
korzystania ze swoich usług: 
 Sweet Breeze Café 
 Flower Boutique 
 Polonia Ave. Pharmacy 
 Piast Travel 
 Millenium Physiotherapy and Massage 
 Millenium Gardens Banquet Hall 
 Polonia Optical 
 Polada Hair Design 
KĄCIK SENIORA 
Szczególne miejsce w projekcie Villa Polonia 

zajmuje Dom Seniora, gdzie 
mieszkają osoby, nie 
wymagajace stałej opieki 
medycznej i prag-nące jak 
najdłużej prowadzić niezależny 

tryb życia. Mając to na uwadze, pragniemy roz- 
wijać programy ukierunkowane na reduko-
wanie izolacji społecznej i umożliwianie se-
niorom przechodzenia w okres emerytalny w 
pogodnej i spokoj-nej atmosferze. Obecnie, 
pro-gramy te są realizowane na spot-kaniach  
prowadzonych w języku polskim przez Siostrę 
Krystianę przy współpracy z Parafią Świętego 
Eugeniusza, a odbywają się tym-czasowo w 
Domu Seniora, w mieszkaniu 302-30 Polonia 
Avenue, od poniedziałku              do 
czwartku, w godzinach 10:00-12:00, 
natomiast codzienne spotkania modlitewne 
w kościele, w godzinach 15:00-15:30. 
Spotkania te mają na celu 
między innymi: 
 wsparcie duchowe 
 spotkania integracyjno-

towarzyskie (gry, fil-my, 
wspolna lektura) 

 ćwiczenia pamięci, taniec i koordynacja 
ruchu 

 obchody polskich swiąt narodowych i uro-
czystości religijnych 

 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 
W VILLA POLONIA 
 

http://www.demazenod.org/
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A gwarantujemy, ze zostaniesz przyjęty z ot-
wartymi ramionami. Może to być miejsce, gdzie 
poznasz nowych przyjaciół i przyjemnie 
spędzisz czas. Zachęcamy do zaangażowania 
się w różne projekty na terenie naszego 
kompleksu. Żeby uzyskać wiecej informacji, 
prosimy o kontakt z Ewą Myszkal, Kierowniczką 
do  Spraw  Rozwoju  Kultury  i  Środowiska 
TEL.: 905-451-9195,  E-MAIL:ewam@cfdi.ca 
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INAUGURACJA - Wraz z oficjalnym nadejściem wiosny (mimo, że trudno jest w to uwierzyć),mamy przyjemność rozpocząć publikację nasze-go pierwszego Biuletynu osiedlowego. Jest rzeczą oczywistą, że po tak długiej i męczącej zimie, każdy z upragnieniem wyczekuje na słońce i wyższe temperatury. Nasz Biuletyn ma za zadanie poruszyć   niektóre ważne zagadnienia oraz odpowiedzieć na różne pytania związane z funkcjonowaniem naszego środowiska, a także informować o tym  co się dzieje na  bieżąco na naszym osiedlu         i w pobliskim sąsiedztwie. Większość rezyden-tów jest na pewno zorientowana, że  część naszego pięknego kompleksu Villa Polonia nie jest jeszcze wykończona. Rada Dyrektorów Jasinski Legacy Non-Profit Inc. wystosowała list informacyjny do wszystkich mieszkańców, który zamieszczamy  w  specjalnym  dodatkowym za-łączniku. 


KIEROWNICTWO: Wielu mieszkańców już od-wiedziło biuro Villa Polonia     i poznało członków naszego zarządu. Tym jednak, którzy jeszcze nie mieli tej okazji, chcielibyśmy przedstawić:


Kierownika Administracyjnego: Serhiy Zelenenkyy,  (który jest zawsze dostępny w godzinach otwarcia biura)


Kierowniczkę Naczelną: Christiane de Poppe, (dostępna tylko po uprzednim umówieniu)


Kierowniczkę do Spraw Rozwoju Kultury i  Śro-dowiska: Ewę Myszkal (dostępna tylko w po-niedziałki po południu i w środy rano)


Doradcę do Spraw Opieki Duszpasterskiej: Siostrę Krystianę Pucik (dostępna codziennie od 9 rano do 5 po południu lub po uprzednim umówieniu)

GODZINY URZĘDOWANIA:  



SUPERINTENDENCI:  W  każdym  z  naszych budynków jest zatrudniona para  superintendentów (gospodarzy), którzy są odpowiedzialni za na-prawę  drobnych  usterek i utrzy-manie ogólnego porządku na   terenie  obu  rezydencji.

Józef i Wiesława Kula mieszkający w 40 Polonia Ave. (Dom Rodzinny)


Eugeniusz i Halina Gawęda mieszkający w 30 Polonia Ave. (Dom Seniora)

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

· Wszystkie zgłoszenia usterek muszą być zlecone pisemnie na specjalnych formularzach dostępnych w biurze 

· W sytuacjach wyjątkowych:


· Braku ogrzewania (w zimie)


· Braku prądu w mieszkaniu (po uprzednim sprawdzeniu, że tylko          w tym jednym mieszkaniu go brak ) 


· Powodzi

· Iskrzenia urzadzeń i  kabli elektrycz-nych

W GODZINACH: 

8:00AM - 4:00PM, DZWOŃ:

40 Polonia: 647-534-7846 


30 Polonia: 647-534-8366


PO GODZINIE 16:00 DZWOŃ:


905-452-1875      

· W nagłych wypadkach, DZWOŃ:  911

BEZPIECZEŃSTWO JEST JEDNYM Z NA-SZYCH PRIORYTETÓW. PROSIMY STALE PAMIĘTAĆ O OPIECE NAD DZIEĆMI I ZWRA-CANIU SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS  WCHODZENIA    I    OPUSZCZANIA    BUDYNKU.


ODWIEDZINY: Wielu rezydentów na pewno miewa gości przybywających z krótka wizytą lub nawet pozostających przez kilka dni. Wszyscy odwiedzający goście

· muszą pozostawać pod opieką mieszkańca przez cały okres pobytu

· nie mogą samowolnie ko-rzystać ze wspólnych pomieszczeń rekre-acyjnych

· nie mają prawa wystawać i spacerować wewnątrz i na zewnątrz budynku

Jesli ktoś zauważy nieznane osoby prze-bywajace na korytarzach, schodach lub holu, jest proszony o natychmiastowe zawiadomienie superintendentów. W przypadku zauważenia osób zachowujących się podejrzanie należy natychmiast ZADZWONIĆ   NA POLICJE LUB DO AGENCJI: CRIME STOPPERS (Crime Stoppers obsługuje połaczenia telefoniczne anonimowo). WIADOMOŚCI PARAFIALNE: Villa Polonia, Kościół pod wezwaniem Świętego Eugeniusza de Mazenoda oraz Polskie Centrum Kultury i Biznesu Millenium  należą wspólnie do projektu Millenium 2000. Z tego też względu zadaniem nas wszyst-kich jest aktywne uczestnictwo  w promowaniu polskiego dzie-dzictwa kultury, tradycji i wiary Rzymsko-Katolickiej. Dla rezy-dentów, którzy chcą na bieżąco śledzić różne wydarzenia parafialne lub brać udział w  waż-nych uroczystościach religijnych, najlepszym źrodłem informacji jest Biuletyn Parafialny, wydawany w obu językach, po polsku i po an-gielsku. Jest on dostępny w kazdą niedzielę    w holu kościoła oraz na stronie internetowej parafii: www.demazenod.org. Można tam znaleźć między innymi: 


· harmonogram Mszy Świętych i nabożeństw

· listę organizacji parafialnych i ich przedsta-wicieli

· informacje o wydarzeniach parafialnych        i ważnych uroczystościach

· listę członków zespołu duszpasterskiego

POLSKIE CENTRUM KULTURY I BIZNESU – MILLENIUM Istnieje przede wszystkim w celu zaspakajania różnych potrzeb  społeczności skupiającej się wokół kościoła i rezydencji Villa Polonia. A oto firmy, które już zapraszają            do korzystania ze swoich usług:

· Sweet Breeze Café

· Flower Boutique

· Polonia Ave. Pharmacy

· Piast Travel

· Millenium Physiotherapy and Massage


· Millenium Gardens Banquet Hall

· Polonia Optical


· Polada Hair Design


KĄCIK SENIORA

Szczególne miejsce w projekcie Villa Polonia zajmuje Dom Seniora, gdzie mieszkają osoby, nie wymagajace stałej opieki medycznej i prag-nące jak najdłużej prowadzić niezależny tryb życia. Mając to na uwadze, pragniemy roz- wijać programy ukierunkowane na reduko-wanie izolacji społecznej i umożliwianie se-niorom przechodzenia w okres emerytalny w pogodnej i spokoj-nej atmosferze. Obecnie, pro-gramy te są realizowane na spot-kaniach  prowadzonych w języku polskim przez Siostrę Krystianę przy współpracy z Parafią Świętego Eugeniusza, a odbywają się tym-czasowo w Domu Seniora, w mieszkaniu 302-30 Polonia Avenue, od poniedziałku              do czwartku, w godzinach 10:00-12:00, natomiast codzienne spotkania modlitewne w kościele, w godzinach 15:00-15:30.

Spotkania te mają na celu między innymi:

· wsparcie duchowe

· spotkania integracyjno-towarzyskie (gry, fil-my, wspolna lektura)

· ćwiczenia pamięci, taniec i koordynacja ruchu

· obchody polskich swiąt narodowych i uro-czystości religijnych

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

W VILLA POLONIA

A gwarantujemy, ze zostaniesz przyjęty z ot-wartymi ramionami. Może to być miejsce, gdzie poznasz nowych przyjaciół i przyjemnie spędzisz czas. Zachęcamy do zaangażowania się w różne projekty na terenie naszego kompleksu. Żeby uzyskać wiecej informacji, prosimy o kontakt z Ewą Myszkal, Kierowniczką do  Spraw  Rozwoju  Kultury  i  Środowiska

TEL.: 905-451-9195,  E-MAIL:ewam@cfdi.ca
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