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Drodzy Przyjaciele Fundacji! 

 

Przez ponad dwadzieścia pięć lat Fundacja Polskiego CHSLD imienia Marii Curie-Skłodowskiej 

dostarczała opiekę i wsparcie jego mieszkańcom. To dzięki Wam, dzięki Waszej wielkoduszności 

i Waszemu czynnemu poparciu – Fundacja jest w stanie zapewnić lepszą jakość życia i domową 

atmosferę wszystkim 128 mieszkańcom tego domu. Liczymy, że i w tym roku pomożecie nam 

sfinansować następujące projekty: 

 

1. W czasie lata wielu mieszkańcow lubi przebywać ze swymi bliskimi w ogrodzie lub na tarasie 

podczas zajęć rekreacyjnych. Pragniemy uczynić te miejsca bardziej wygodnymi 

i przyjemniejszymi. Konieczny jest zakup mebli ogrodowych - krzeseł, ławek i stołów, 

jak też parasoli chroniących mieszkańcow przed słońcem. 

 

2. Sala jadalna w budynku została świeżo przemianowana przez mieszkańcow i ma 

charakter restauracji. Podczas posiłków mieszkańcy mają okazję do rozmów i 

spędzania czasu ze sobą, jak też z rodzinami, które ich odwiedzają. Dlatego też 

chcemy upiększyć jadalnię i, za rekomendacją mieszkańców, zakupić konieczne 

wyposażenie, meble oraz akcesoria, które nadadzą jadalni przyjemną i wyjatkową 

atmosferę. 

 

3. Wielu mieszkańców ma problem z przemieszczaniem się i z poruszaniem po piętrach, 

by uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Z tego powodu chcemy zakupić kosze na 

każde piętro, które będą zawierać odpowiedni sprzęt rekreacyjny. 

Dostępność tego sprzętu umożliwi wielu mieszkańcom uczestniczenie w zajęciach 

organizowanych przez zespół rekreacji oraz wolontariuszy. 

 

Pragniemy zaprosić Państwa na nasz doroczny Bal, który odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku. Po 

raz pierwszy Bal nasz odbędzie się pod patronatem Konsula Generalnego w Montrealu. 

Pokwitowania do Income Tax zostaną wysłane za wszystkie otrzymane donacje. 
Fundacja jest zarejestrowaną przez Rząd Kanady organizacją dobroczynną z numerem 

CRA # 890570062RR0001 

Po więcej informacji proszę kontaktować się telefonicznie: (514) 259-2551 wew. 2259 lub 
email mpiechowiak@ssss.gouv.qc.ca  

Proszę przyjąć nasze najgorętsze i najserdeczniejsze podziękowania za pomoc, by nasi 
mieszkańcy mogli dożywać swych dni w warunkach godnych i komfortowych. 

 

Z najlepszymi życzeniami i wyrazami poważania  

 

Marcin Piechowiak 
Prezes 


