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21 Marca będziemy witać kalendarzową wiosnę. 
Wszyscy czekamy na nią 
z utęsknieniem.  Dosko-
nale wiemy, że miesiąc 
Marzec słynie z kapryś-
nej pogody. Trudno więc 
powiedzieć kiedy wreszcie 
pożegnamy to uciążliwe 
zimno, śnieżyce i ponure widoki za oknem. Na po-
prawienie humoru polecamy “Sałatkę na Powitanie 
Wiosny”: 5-6 listków sałaty, 1 mały ogórek, 1 mały 
pomidor, ½ papryki, ½ cukini żółtej, ½ czerwonej cebuli, 
natka pietruszki, ½ kubka kukurydzy, ½ kubka sera feta, 
sól,  pieprz,  zioła, 2 łyżki oliwy z oliwek. Wszystkie 
składniki   należy   dokładnie   wymieszać.  Smacznego !   
KĄCIK SENIORA - Przypominamy o  spotkaniach  
prowadzonych  przez siostrę  Ewę Szpargałę w 
każdą środę, w godzinach od 10:00 rano do 
12:00 w południe. W najbliższą środę, 4 marca 
zapraszamy wszystkich naszych rezydentów na 
ćwiczenia ruchowe z panią Moniką w dolnej sali 
Domu Matki Bożej Ludźmierskiej. ROZLICZENIA 
PODATKOWE Przyjmujemy jeszcze zapisy senio-
rów na przygotowanie rozliczeń podatkowych, które  
odbędzie się w naszym biurze. Więcej informacji 
udziela pani Monika pod  numerem  telefonu:  905-
451-8195. WOLONTARIAT w Domu Seniora        
Z wielką radością informujemy wszystkich miesz-
kańców o programie wolontariatu, który wreszcie 
nabrał realnych kształtów i oficjalnie zaczyna 
funkcjonować w naszej rezydencji od dnia 3 mar- 
ca (wtorek) bieżącego roku. Program ten wyglą-   
da następująco: wolontariusze będą dyżurować     
w biurze zarządu pod telefonem i ich działal-    
ność będzie polegać na pomocy seniorom         
przy rozmaitych czynnościach takich jak: pranie   
czy zakupy, spacer, rozmowa i wspólne spędzenie 

czasu, gry planszowe 
czy wspólne obejrze-
nie filmu, pomoc w 
przejściu do koscioła 
czy do centrum han-
dlowego, pomoc przy 
obsłudze   komputera, 

 
w przetłumaczeniu angielskiego tekstu itp. Wię-   
cej informacji można uzyskać u siostry Ewy         
lub w biurze wolontariatu. Dyżury wolontariuszy       
pod numerem telefonu: 905- 452- 1857 będą   
miały miejsce w następujących dniach i godzinach : 
 

 

WTORKI      -    10:00 - 18:00 
ŚRODY        -    10:00 - 16:00 
CZWARTKI  -    10:00 - 18:00 
 

SOBOTY i NIEDZIELE - osoby za-
interesowane mogą uzyskać pomoc w te dni   
po uprzednim umówieniu się bezpośrednio        
z  wolontariuszem lub przez  biuro  wolontariatu. 
 

 
Pragniemy zaznaczyć, że potrzebujemy jeszcze 
wielu osób, by dołączyły do grona naszych wolon-
tariuszy. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt    
z siostrą Ewą lub z biurem wolontariatu pod wyżej 
wymienionym numerem telefonu. 
PARKINGI DLA ODWIEDZAJĄCYCH – przypomi-
namy o obowiąazku rejestracji pojazdów gości po-
zostających na noc w naszej rezydencji. Kontrola 
parkingowa oficjalnie weszła w życie 16 lutego. 
Pojawiły się już przypadki otrzymania mandatów 
przez   osoby  lekceważące  przepisy   parkingowe.   
ODWIEDZINY - Wszyscy odwiedzający goście muszą 
pozostawać  pod  opieką  mieszkańców przez cały okres 
pobytu na terenie budynków, nie mogą samowolnie 
korzystać z pomieszczeń wspólnego użytku, nie mają 
prawa wystawać i spacerować 
wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ku. Jesli ktoś zauważy nieznane 
osoby przebywające na koryta-
rzach, schodach lub holu, jest 
proszony o natychmiastowe za-
wiadomienie superintendentów. 
W przypadku zauważenia osób zachowujących się 
podejrzanie należy natychmiast ZADZWONIĆ NA 
POLICJĘ LUB DO AGENCJI: CRIME STOPPERS 
(połączenia  telefoniczne są  obsługiwane  anonimowo). 
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