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Miesiąc maj jest znany w polskiej 
tradycji z obchodów dwóch ważnych 
uroczystości: święta narodowego 
KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz 
ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ 
POLSKI. Oba te wydarzenia zawsze 

były ze sobą ściśle połączone i do dzisiaj 
przypominają nam o wielkich osiagnięciach 
polskiego narodu i ważnym miejscu 
Najświętszej Maryi Panny wybranej 
na Królową Polski. Dla wielu 
katolików, miesiąc maj, kojarzy się 
ze szczególną czcią oddawaną Maryi 
Dziewicy podczas NABOŻEŃSTW 
MAJOWYCH, W naszym kosciele 
Sw. Eugeniusza, Litania Loretańska, jest śpiewana 
codziennie przez cały miesiąc przed wieczorną 
Mszą Świętą. Nie trzeba też nikomu przypominać, 
że w maju świętujemy DZIEŃ MATKI. Wiele 
polskich matek ma wtedy okazję otrzymać życzenia 
dwukrotnie, 11 maja zgodnie z kalendarzem 
kanadyjskim oraz 26 maja, jak czynimy to po 
polsku. WŁAŚCICIELE CZWORONOGÓW 
Kierownictwo biura Villa Polonia traktuje z 
szacunkiem  wszystkich lokatorów naszej 
rezydencji i w zwiazku z tym nie oponuje 
posiadaniu czworonożnych ulubieńców. Jest jednak 
niezmiernie istotne, aby pamiętać, że nie wszyscy 

nasi rezydenci są miłośnikami 
zwierząt, a mają pełne prawo do 
mieszkania w spokojnym i 
zadbanym otoczeniu na równych 
zasadach z innymi. Istnieje 

konieczność przypominania od czasu do czasu 
właścicielom czworonogów, że jest od nich 
wymagane, aby przestrzegali zasad określonych w 
umowie o wynajem mieszkania, którą podpisywali. 
Każdy właściciel  jest zobowiązany: 
 do posiadania świadectwa szczepień i 

licencji 
 nie spuszczania psa ze  smyczy poza 

granicami swego mieszkania 

 do sprzątania po swoim czworonogu 
wewnątrz swego mieszkania jak i  wewnątrz 
i na zewnątrz budynku  

 do ograniczania hałasu czynionego przez 
zwierzęta do minimum. 

Niestosowanie się do wymaganych zasad tworzy 
niezdrowe środowisko dla wszystkich rezydentów, 
a szczególnie małych dzieci. Nasi pracownicy lub 
sąsiedzi są zmuszeni do sprzątania po waszych 
czworonogach. Psy spacerujące bez smyczy  
mogą być groźne dla innych, zwłaszcza dzieci, a 
także, mogą powodować szkody w naszych 
budynkach i sąsiedztwie. Nadmierne szczekanie 
lub wycie przez psy zakłóca spokój i sen zwłaszcza 
osobom w podeszłym wieku i małym dzieciom. 
Przypominamy też, że spacery z pieskami po 
terenie pobliskiej parafii  są niedozwolone, a widok 
kiedy załatwiają się na trawnikach wokół kościoła 
jest wyjatkowo niestosowny. Prosimy o korzystanie 
z  parku znajdującego się z tyłu naszych budynków 
w celach spacerowych. Z góry dziękujemy za 
współpracę. UWAGA SENIORZY !!!  Potrzebujemy  
przynajmniej 10 chętnych osób do zaopiekowania 
się 5 ogródkami działkowymi 
znajdującymi się tyłu Domu 
Seniora. Zajęcia te są dostępne 
tylko dla seniorów zamieszkałych 
w Villa Polonia. Więcej informacji 
udziela Ewa Myszkal, CD Manager, tel.: 905-452-
0999. SPOTKANIA ŚRODOWE organizowane 
przez  Siostrę Krystianę i prowadzone tylko w 
języku polskim rozpoczynają się 4 czerwca i bądą 
mieć miejsce co tydzień w godzinach 10:00–12:00 
przed południem, w sali spotkań dla seniorów, w 

budynku 30 Polonia Ave., 
poziom B (basement). Tematy 
spotkań będą podawane w 
biuletynie parafialnym oraz na 

tablicach ogłloszeń w obu budynkach Villa Polonia. 
Aby wejść na teren Domu Seniora należy wybrać z 
listy mieszkańców na domofonie ``S.Krystiana`` i 
nacisnąć guzik z zielonym telefonem, a wówczas 
Siostra otworzy drzwi wejściowe.  





      

Aktualności Villa Polonia

Jasinski Legacy Non-Profit Residences                                                                            Maj 2014

Miesiąc maj jest znany w polskiej tradycji z obchodów dwóch ważnych uroczystości: święta narodowego KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI. Oba te wydarzenia zawsze były ze sobą ściśle połączone i do dzisiaj przypominają nam o wielkich osiagnięciach polskiego narodu i ważnym miejscu Najświętszej Maryi Panny wybranej na Królową Polski. Dla wielu katolików, miesiąc maj, kojarzy się ze szczególną czcią oddawaną Maryi Dziewicy podczas NABOŻEŃSTW MAJOWYCH, W naszym kosciele Sw. Eugeniusza, Litania Loretańska, jest śpiewana codziennie przez cały miesiąc przed wieczorną Mszą Świętą. Nie trzeba też nikomu przypominać, że w maju świętujemy DZIEŃ MATKI. Wiele polskich matek ma wtedy okazję otrzymać życzenia dwukrotnie, 11 maja zgodnie z kalendarzem kanadyjskim oraz 26 maja, jak czynimy to po polsku. WŁAŚCICIELE CZWORONOGÓW Kierownictwo biura Villa Polonia traktuje z szacunkiem  wszystkich lokatorów naszej rezydencji i w zwiazku z tym nie oponuje posiadaniu czworonożnych ulubieńców. Jest jednak niezmiernie istotne, aby pamiętać, że nie wszyscy nasi rezydenci są miłośnikami zwierząt, a mają pełne prawo do mieszkania w spokojnym i zadbanym otoczeniu na równych zasadach z innymi. Istnieje konieczność przypominania od czasu do czasu właścicielom czworonogów, że jest od nich wymagane, aby przestrzegali zasad określonych w umowie o wynajem mieszkania, którą podpisywali. Każdy właściciel  jest zobowiązany:


· do posiadania świadectwa szczepień i licencji


· nie spuszczania psa ze  smyczy poza granicami swego mieszkania


· do sprzątania po swoim czworonogu wewnątrz swego mieszkania jak i  wewnątrz i na zewnątrz budynku 


· do ograniczania hałasu czynionego przez zwierzęta do minimum.


Niestosowanie się do wymaganych zasad tworzy niezdrowe środowisko dla wszystkich rezydentów, a szczególnie małych dzieci. Nasi pracownicy lub sąsiedzi są zmuszeni do sprzątania po waszych czworonogach. Psy spacerujące bez smyczy  mogą być groźne dla innych, zwłaszcza dzieci, a także, mogą powodować szkody w naszych budynkach i sąsiedztwie. Nadmierne szczekanie lub wycie przez psy zakłóca spokój i sen zwłaszcza osobom w podeszłym wieku i małym dzieciom. Przypominamy też, że spacery z pieskami po terenie pobliskiej parafii  są niedozwolone, a widok kiedy załatwiają się na trawnikach wokół kościoła jest wyjatkowo niestosowny. Prosimy o korzystanie z  parku znajdującego się z tyłu naszych budynków w celach spacerowych. Z góry dziękujemy za współpracę. UWAGA SENIORZY !!!  Potrzebujemy  przynajmniej 10 chętnych osób do zaopiekowania się 5 ogródkami działkowymi znajdującymi się tyłu Domu Seniora. Zajęcia te są dostępne tylko dla seniorów zamieszkałych w Villa Polonia. Więcej informacji udziela Ewa Myszkal, CD Manager, tel.: 905-452-0999. SPOTKANIA ŚRODOWE organizowane przez  Siostrę Krystianę i prowadzone tylko w języku polskim rozpoczynają się 4 czerwca i bądą mieć miejsce co tydzień w godzinach 10:00–12:00 przed południem, w sali spotkań dla seniorów, w budynku 30 Polonia Ave., poziom B (basement). Tematy spotkań będą podawane w biuletynie parafialnym oraz na tablicach ogłloszeń w obu budynkach Villa Polonia. Aby wejść na teren Domu Seniora należy wybrać z listy mieszkańców na domofonie ``S.Krystiana`` i nacisnąć guzik z zielonym telefonem, a wówczas Siostra otworzy drzwi wejściowe. 




























