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СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО
UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO) INC.
Our Mission: To provide access to meaningful social programs and emotional support services that enhance the quality of life of the Ukrainian Canadian ethno cultural community: by developing and providing a broad range of services with an emphasis on mutual assistance for the benefit of clients and the community.

НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 Консультування, підтримуюче і короткотермінове з родинних та індивідуальних питань
 Інформування та скерування

 Провозахист, спрямований на забезпечення доступу до необхідних послуг

 Заповнення анкет

 Переклад – усний і письмовий *

 Інтеграція новоприбулих: інформування, виповнення анкет, допомога у
пристосуванні до життя в Канаді
 Оголошення про роботу і проживання
– списки пропозицій житла та вакансій робочих місць у громаді
 Податкова клініка – допомога в
заповненні податкових декларацій для
малозабезпечених осіб
 Семінари та навчальні матеріали
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ADMINISTRATION/АДМІНІСТРАЦІЯ
Екзекутивний Директор /
Executive Director
Лiдія Цимбалюк
Lidia Cymbaluk
Координатор програм,
Бюро Порад /
Program Coordinator,
Counsellor
Олена Лежанська
Olena Lezhanska
Офісний Адміністратор /
Office Administrator
Олена Небесна
Olena Nebesna

М. Сварник, Х. Голод,
А.Семотюк, О. Лежанська
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

В. Горчинський
Редакція не відповідає за зміст статтей,
застерігає за собою право скорочувати статті і не
реагує на анонімні листи

Тираж 2,000

Співголови /
Co-Presidents
Харитя Голод
Charita Holod
Анна Семотюк
Ann Semotiuk
Скарбник /
Treasurer
Марія Кушнір
Mary Kuschnir
Секретар / Secretary
Соня Боднарчук
Sonya Bodnarchuk
Орися Перун
Orysia Perun

ЧЛЕНИ/
MEMBERS
Павло Чумак
Paul Chumak
Олександр Чумак
Alexander Chumak
Юрій Дякунчак
Yuriy Diakunchak

Ми відкриті:
з понеділка до п’ятниці
від 9 ої рано до 5 ої п.п.:
до 6 ої п.п. за попередньої домовленості

*Деякі послуги надаються за номінальну оплату

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

BOARD OF DIRECTORS
РАДА ДИРЕКТОРІВ

Стефа Дмитрів
Stepha Dmytriw
Ольга Караїм
Olha Karaim

Hours of operation:
9am to 5pm Monday to
Friday. Until 6pm by
appointment only

Володимир Коробайло
Walter Korobaylo

Адреса: 2445 Вlооr Str. W.
Toronto, ОN М6S 1Р7

Микола Сварник
Mykola Swarnyk

Тел: (416) 763 4982
Факс: (416) 763 3997
Еmаіl: toradmin@ucss.info
Website: tor.ucss.info

Колишня Голова
Past President
Тетяна Ваньо
Tatiana Wanio

Богдан Музичка
Bogdan Mouzitchka

3

PRESIDENTS STATEMENT / ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ
COME CELEBRATE WITH US
AT THE SUNFLOWER BAR
AND GRILL !
For the past nineteen years
Toronto has marked the winding
down of summer and the anticipation of fall with an extraordinary
event. The Toronto Ukrainian
Festival that takes place in Bloor
West Village over the course of
three days in September is the largest Ukrainian Festival in North
America.

and contribute to your community
and enjoy yourself at the same
time. We look forward to celebrating during the Festival with you!
ПРИХОДЬТЕ ВІДСВЯТКУВАТИ РАЗОМ З НАМИ В БАР І
ГРИЛЬ «СОНЯШНИК» !

organization. This year we will be
screening
HOLODOMOR:
Voices of Survivors at UCSS on
Friday, September 18 in the evening to mark the opening of the
Festival. This documentary directed/produced by Ariadna Ochrymovych chronicles the stories of
survivors of this tragic period in
Ukrainian history. Funds raised at
the screening will be used for
Bureau Porad to help counsel
members of our community who
require assistance with individual
or family issues. There will be two
screenings at 6:30 and 8:00 pm.

Ukrainian
Canadian
Social
Services (UCSS), as a member of
the Bloor West Village Business
Improvement Association, has
participated in the Festival over
the years by selling delicious
Ukrainian food at our location at
Jane and Bloor. Last year we marked the opening of the Festival
with a book launch featuring
Victor Malarek and the release of
his novel, ORPHANAGE 41. We
also opened an outdoor beer gar- In addition to the delicious food
den for the first time last year we will be selling inside our building we will also have the outdoor
during the Festival.
Sunflower Bar and Grill. It will be
As a non-profit, charitable organi- an excellent place to meet up with
zation UCSS depends on member- friends while helping us raise
ship fees, grants, donations, bequ- much needed funds for our proests and fund-raising to collect the grams for seniors and others in the
money needed to provide social Ukrainian community who need
services to our community. We our services. Spread the word and
rely on our members to renew plan to join us at the UCSS
their membership annually and to Sunflower Bar and Grill from
encourage, cajole and gently September 18-20.
strong arm relatives, friends and
others to join UCSS. Increasing Events like these require voluntemembership in UCSS is one of ers to be successful. If you want to
our strategic goals and we ask for do something worthwhile with a
few hours of your time come and
your help in achieving it.
help us out during the Festival. We
The Festival is another important need volunteers for our beer/wine
fundraising opportunity for our garden and to serve food. Come

За останні дев’ятнадцять років
у Торонто закінчення літа і
настання осені відзначається
надзвичайною подією. Український фестиваль, який проходить в Блур Вест-Віледж протягом трьох днів у вересні – найбільший український фестиваль у Північній Америці.
Суспільна Служба Українців
Канади, як член Асоціації
Поліпшення Бізнесу на Блур
Вест-Віледж, брала участь у
фестивалі протягом багатьох
років, продаючи смачні страви
української кухні в нашому
приміщенні на Джейн і Блур.
Минулого року ми відзначили
відкриття фестивалю презентацією роману Віктора Малярека
«Сиротинець № 41». В минулому році під час фестивалю ми
також вперше відкрили відкритий пивний сад.
Будучи некомерційною благодійною організацією, Суспільна Служба залежить від членських внесків, грантів, пожертв,
заповів майна та спадків, щоб
зібрати гроші, необхідні для
надання соціальних послуг в
нашій громаді. Ми закликаємо
наших членів щорічно відновлювати своє членство, а також
заохочувати, вмовляти і легенько спонукати родичів, друзів та
знайомих приєднатися до
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Суспільної Служби. Збільшення
членства є однією з наших стратегічних цілей, і ми просимо вашої
допомоги в досягненні цієї мети.
Фестиваль є ще однією важливою
можливістю залучення коштів для
нашої організації. Цього року в рамках фестивалю у п`ятницю 18 вересня ми представимо документальний фільм «Голодомор: Голоси тих,
що вижили». Цей документальний
фільм Аріадни Охримович представляє історії людей, які пережили
цей трагічний період в історії
України. Кошти, зібрані на демонстрації фільму, будуть використані
для роботи Бюро порад, щоб допомогти членам нашої громади, які
потребують допомоги в індивідуальних або сімейних проблемах. Буде
два покази о 6:30 та о 8:00 вечора.
На додаток до смачної їжі, яку ми
будемо продавати всередині нашого будинку ми також будемо мати
відкритий бар і гриль «Соняшник».
Це буде чудова нагода, щоб зустрітися з друзями, допомагаючи нам
зібрати життєво необхідні кошти
для наших програм для літніх
людей та інших членів української
громади, які потребують наших
послуг. Запрошуємо приєднатися
до нас у Барі й Грилі «Соняшник» з
18 до 20 вересня.
Такі події вимагають добровольців,
щоб бути успішними. Якщо ви
хочете зробити щось корисне протягом кількох годин вашого часу,
приходьте і допоможіть нам під час
фестивалю. Нам потрібні добровольці для нашого пивного/винного саду і щоб подавати їжу.
Приходьте і зробіть свій внесок у
нашій громаді і насолоджуйтеся в
той же час.

ВРАЖЕННЯ З БЕНКЕТУ
ьогорічний бенкет, присвячений присудженню
гуманітарної
премії
ім.
Маркіяна Охримовича, став
успішним заходом з трьох причин. По-перше, через особистість номінанта о. Івана
Татарина - справді неординарної, заслуженої людини, наділеної багатьма талантами, найперший з яких - чудовий підхід
до людей, м`який гумор, уважність і зичливість.

Ц

Сама подія відбувалась у гарному, романтичному, особливому
оточенні - ресторані Old Mill,
який дуже вдало підкреслював
урочистість моменту.
Збалансована програма і організація, у якій поєдналось дотепне ведення, недовгі промови,
гарні концертні номери і
надзвичайний виступ самого
номінанта, який щоразу переривався сміхом, оплесками та
залишив у присутніх незабутнє
враження про цей вечір.

ДОРОГІ ПРАЦІВНИКИ СУСПІЛЬНОЇ СЛУЖБИ!
Нам було дуже приємно
відвідати Вас. В часі візиту ми були подивовані
скільки багато всього Ви
робили і робите.
Ми є переконані, що Ви
виконуєте дуже важливу
та потрібну працю.
Бажаємо Вам лиш одного, щоб Ви робили все це і в подальшому. Молимось Богові, щоб давав Вам силу проходити всі
труднощі і випробування. Нехай Бог Вас благословить.
Владика Венедикт і Юрій Тарнавський

Ми з нетерпінням чекаємо святкування під час фестивалю з вами!
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ХРИСТИНА КЛЮКОВСЬКА
оді написати всі спогади
про мою працю, і пережиття
за 19 років в Суспільній Службі.
Початки як всім були важкі.
Працювати із людськими недоліками і різними характерами
не все є легко. Я мусіла виробити в собі терпеливість і об’єктивне наставлення до кождої
ситуації, щоб могти знайти
сили розв’язати справи – швидко і актуально.

Г

Пані
Христина
ВінтонякХарко була активним директором у 1996 р. і вона була та, що
взяла мене на першу посаду в
Суспільній Службі. Ми разом
приготовили за три місяці брошурку, книжечку, і доповідачів
на тему – зловживання жінок,
під гаслом “Я людина. Будь
мені Приятель.” Заля була
заповнена і були цікаві відгуки
на цю тему. Виявилися контроверсійні погляди – багато годились, що зловживання є актуальна проблема в суспільстві,
але були і такі, що явно висловлювали, що зловживання не
існує в наші громаді. Ці погляди нас не дуже здивували, тому
що ми фактично відкрили цю
тему для української громади.
Я вірю, що учасники були здивовані, коли ми доповідачами і
своїми доказами пояснили, що
– зловживання не є етнічне
явище
ані
ґенетичне.
Зловживання є НАВЧЕНА
ПОВЕДІНКА, яка передається
в родинних стосунках і українці
не є винятком.

зловживань. Ми зорганізували
“Support Group”, і пані Ася
Купибіда провадила цею групою і допомагала їм витворити
в собі силу самопевності. Рівно
ж я продовжувала організувати
осібні семінарі - по церквах і
організаціях - про – зловживання і опущення діточок,
жінок, як також сеньйорів.
Також були два інші вдалі семінарі про жорстокість в родинах
і як ця поведінка ділає на дітях
і дає змогу насліджувати своїх
батьків і продовжувати зловживання. Друга, болюча тема була
зловживання
алкоголем
і
наркотиками і як вони впливають на особу, яка зловживає
цими речовинами, на родину,
дітей і суспільство. Доповідачі в
усіх семінарах були першорядні професіоналісти – такщо
їхний досвід в доповідях поміг
тим, що хотіли прийняти допомогу.

Коли я тільки почала працювати в Суспільній Службі, як
соціальний працівник – дуже
багато в той час приїжджали з
України – називали їх – заробітчани. Переважно то були
жінки, але були і також чоловіки. Вони діставали дозвіл працювати 3 або 6 місяців і поверталися із заробітками назад в
Україну. Мені було приємно і
цікаво із ними мати контакт.
Це були жінки професійні і
основно вони швидко акліматизувалися і без ніяких вимог
брали будь які праці - гарували і
не нарікали. Як заробили свої
Після цього семінару жінки
гроші, поверталися до своїх
знайшли відвагу з нами перегодомів. Бувши тут, вони творили
ворювати свої страждання від
(Продовження на стор.6)

БОЖИХ БЛАГ !
19-ть років Пані Христина
Клюковська відпрацювала
соціальним працівником в
Бюро Порад Суспільної
Служби, філії Торонто. В
липні 2015 року вона пішла на
пенсію. Своєю відданою працею пані Христина допомагала кожній людині, яка приходила до Суспільної Служби.
Всі клієнти, які зверталися до
пані Христини, отримували
підтримку, розуміння, добре
слово і щиру пораду.
16 липня 2015 року привітати
пані Христину прийшли президенти, колишні та теперішні працівники, директори,
члени Управи, клієнти та
друзі. Гості пригощалися
смачними стравами та ділилися спогадами. Пролунали
щирі слова подяки пані
Христині за довголiтню сумлінну та віддану працю в
Суспільній Службі.
Пані Христина обіцяла приходити до Бюра Порад, бо її
постійна потреба допомагати
людям ніколи не закінчується.
Дякуємо вам, пані Христино,
за Вашу безцінну та сумлінну
працю! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя, радості від
онуків, всіх Божих благ та цікавого життя на пенсії.
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товариську сітку, де одна одну
підтримувала. Дехто приходив
до мого бюра в розпуці – із
тугою за домом. В мене бюро
часто було заповнене із цими
жіночками – вони приходили
до мене, мов до свого дому.
Багато в той час погодилися з
родинами лишатися в Канаді і
були скеровані до бюра виповнити папери в
Канадсько
Українській
Імміграційній
Службі (КУІС). Ці умови
мабуть допомогли багатьом
фінансово – жінки тут працювали, заробляли і посилали
допомогу в Україну. Знова із
другого боку творилися нові і
скомпліковані проблеми –
через довгі розлуки, деякі родини розбилися і діти виростали
самі без мами і часом без тата.
Я дала доповідь із соціального
погляду на тему - Як еміграція
ділає на родину і дітей, КУІС, із
імміграційного погляду, а Peggi
Nash MP, говорила з урядового
погляду. Дехто з учасників,
були емоційно зворушенні
моєю доповідю і прийшли до
мене за допомогою і порадою.
Два рази я організувала семінар
про хворобу Альцгаймера в залі
церкви св. Миколая і в Суспільній Службі. Тема була важка.
Я зібрала професійних осіб,
щоб могли допомогти учасникам зрозуміти хворобу і як допо-

ШУКАЄМО
ДОБРОВОЛЬЦІВ
для допомоги на
Українському Фестивалі
18 - 20 вересня 2015
(416)-763-4982

могти тим, що доглядають їх.
Відвідувала або телефонічно
зв’язувалася із українцями, які
опинилися в криміналі – через
нарушення закону. Служила як
їхний перекладач або допомагала їм зрозуміти, що вони
можуть далі сподіватися. Далі,
спрямовувала
лікарів
із
України до Медичного факультету, щоб нострифікувати їхні
медичні дипломи, або зв’язувала іх із швидкою допомогою –
де вони мали змогу після кількох курсів практикувати медицину
в
інші
формі.
Виповнювала несамовито багато аплікацій. Рівно ж належала
до Advisory Committee при
Суспільній Службі як також,
при Humber College.
Пережила я дуже цікавий час,
коли разом із пані Христиною
Вінтоняк-Харко
перейшли
курс при Торонтонському
Університеті і дістали знання і
посвідку провадити семінаром,
під назвою “Час для Мене” - (A
Time for Me). Цей семінар, зорганізований так, що триває 9
днів, по 2 години. Кожний день
розвивав нові почуття, нове пізнання про себе самого і про
учасників. Коли пані Христя і я
зорганізували цей семінар в
Суспільній Службі, ми мали
майже 20 учасників. Тому, що
цей семінар має сильний емоційний вплив на особу, кілька
осіб відпали від участі. Але ті,
що залишилися, призналися,
що мали феноменальні в собі
зміни і задоволення. Пізнати
себе через свої і учасників очі
може бути дуже болюче, але
також нагороджуюче - залежить від особи. Але тому що

кожна сесія провадила учасників в довіря, і розвивала приспані тривоги, втрати як також
гарні спогади – учасники мали
нагоду прийняти свої емоції і
поділитися із другими. На
кінець учасники були задоволені, нав’язали знайомства в
групі, дехто сказав, що чулися
як в родині. Цей семінар пані
Христина і я провадили 2 рази,
а ще два рази я провадила сама.
Всі сесії були успішні і надзвичайно корисні для всіх.
Я маю дуже гарні спогади, працюючи в Суспільні Службі
Українців Канади. Я не тільки
допомагала другим в різних
спрвах, і приготовлювала їх до
нового життя в Канаді,
розв’язувала пригоди, перекладала в імміграційнім суді, і по
шпиталях для хворих, відвідувала вмираючих і допомагала
їхнім родинам, бідним і опущеним жінкам знаходила помешкання, урядові гроші на проживання, допомагала студентам із
Humber College and George
Brown College отримати практику в Social Service Work I
Community Work, але я також і
допомогла себе пізнати. Кожна
справа яка мене емоційно зворушила, зміцнювала мене і
робила покірною.
Я дякую всім управам Суспільної
Служби Українців Канади за те,
що я мала змогу тут працювати
19 років. Бажаю всім в Управі і
наступній соціальній працівниці
– великих успіхів.
Христина Клюковська
Бувший соціальний працівник
Суспільної Служби
Українців Канади
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ПОДОРОЖУЄМО З СУСПІЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ
14 червня відбулася перша прогулянка, організована Суспільною Службою. 55 учасників
подорожі відвідали ферму пана
Городинського. Хоч і падав
дощ протягом дня, але всі мали
святковий настрій. Час подорожі промайнув швидко і ми за
годину прибули на місце. Для
гостей було вже приготовленe
місце для відпочинку.

28 червня ми їздили в церкву на
горі Анкастер. Зручний автобус
за годину довіз 55 учасників
екскурсії до місця. В церкві відбулася Служба Божа, освячення води і молебень до
Блаженної Йосафати. Кожний
відвідувач мав змогу відпочити чити і отримати насолоду від
духовно та відчути Боже благос- екскурсії. Під час поїздки ми
ловення. Всі гості могли поїсти гарно провели час, відпочили,
українські традиційні страви. поспілкувалися з друзями,
Додому всі поверталися задовоСпочатку священик відслужив
лені та у духовно піднесеному мали перекуску. Піс час круїзу
Службу Божу за здоров’я госпокапітан корабля розповідав про
настрої.
даря, його сім’ю, за всіх присутісторію островів. Під час подоніх та за добрий урожай. Потім 16 липня Суспільна Служба рожі було подано смачний обід.
гості мали змогу насолодитися організувала поїздку на кораблі Кожний міг їсти в будь-якому
чудовим концертом.
серед 30-ти тисяч островів. В місці на кораблі - на палубі чи
подорожі брало участь багато за столом - за власним бажанСлухаючи концерт, гості могли
літніх людей, які змогли відпо- ням. (Продовження на стор.8)
поїсти смачних українських
страв, попити холодних напоїв,
включаючи пиво і вино. Цілий
день гості відпочивали, танцювали, раділи свіжому повітрю та
Понеділок
Англійські курси 10:00 am
та милувалися сільською приMonday
English classes
родою. Перед від’їздом кожен
Руханка для старших 10:30 am
отримав подарунок – в’язку
Вівторок
Exercises
for Seniors / Французькі курси для початківців
цибулі. Повертаючись додому,
Tuesday
з жовтня / French classes from October
задоволені учасники подорожі
ділилися враженнями.
Середа
Бабин Борщ 1:00 pm - 2:00 pm / Babyn Borscht

ЩОТИЖНЕВІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS

Висловлюємо щиру вдячність
пану Городинському за чудово
організований фестиваль та
Суспільній Службі за можливість побувати на відкритті
сезону на фермі Городинського.

Wednesday

Світлиця – 2:00 pm / Lectures in Ukrainian

Четвер
Thursday

Англійські курси 10:00 am
English classes

П’ятниця
Friday

Руханка для 55+ / Free ESS Fitness classes for 55+
3:00 pm – 4:00 pm
Tерапевтичні профілактичні заняття /
Free ESS Fun Therapeutic Prevention Classes
4:00 pm - 5:00 pm

Субота
Saturday

Monday to Friday
from 9 am to 5 pm

Англійські курси 10 am / English classes

Центр відпочинку / Drop in centre
Відкрита бібліотека / Ukrainian Library
Free Internet Café / Безкоштовне Інтернет Кафе

All programs and events are subject to change. Most programs run from Sep. to June
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Смакуючи обідом, присутні
насолоджувалися
гарними
онтарійськими
краєвидами.
Після круїзу ми відвідали церкву Восьми Святих Великомучеників у Мідленді. Кожний
відвідувач церкви відчув духовне піднесення та Боже благословення. Перед від’їздом додо-

му всі фотографувалися. В автобусі ми співали українські пісні
та ділилися враженнями від
чудової поїздки.
Всі поїздки були цікавими та
вдалими – учасники залишилися задоволеними.
Щиро
дякуємо
Суспільній
Службі за організовані подорожі.
Запрошуємо усіх брати участь в
літніх екскурсіях із Суспільною
Службою!
Л. Яцишин,
учасниця подорожей

On July 3rd 2015 we had the pleasure to go to African Lion Safari.
This was our first time ever going
and it was certainly an unforgettable experience. The day was filled with many activities for all ages
and the variety of food at the lunch
buffet was exceptional. Everyone
got a chance to see animal and
bird shows, visit a petting zoo, ride
a train as well as go on a boat tour.
In addition, we built friendships,
made great memories and most
importantly gained knowledge
about the animals and birds. As
the leaders and coordinators of the
trip, the most rewarding feeling for
us was to see the fascination and
joy in people’s eyes as we drove
through a large reserve filled with
many animals roaming around
freely. A special thank you to
Ukrainian
Canadian
Social
Services Toronto Inc. for giving us
the opportunity to go on this trip!
Summer students: Mariya Lahush
& Sofia Bobryk

ЩИРО ДЯКУЄМО!
всім добродіям, спонсорам та
донорам, які допомагають нашій організації проводити різноманітні програми для громади. Особлива подяка Cob’s
Bread за щотижневу пожертву
хлібом та хлібо-булочними
виробами. Також дякуємо
Корпорації Міст, яка спонсорувала подорожі цього літа.

ДОПОМОЖІТЬ
УКРАЇНСЬКІЙ
ГРОМАДІ
ДОБРОВІЛЬНОЮ
ПРАЦЕЮ!
Ласкаво запрошуємо студентів
середніх шкіл відпрацювати
40 громадських годин.
Довідка по закінченню.
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FESTIVAL SPONSORS

Список жертводавців (21-03-2015 - 31-08-2015)

$500-Ukrainian Credit Union;
Theodore Babiak
$250-Buduchnist Credit Union –
Wealth Management; Daniel
Zadorozny; The Party Centre;
Norman Tomas; Glenn McGuire
(Century 21 Brown Ltd.); Larysa
Pryshlak (HomeLife/Cimerman
Real Estate Ltd.)
$200-Ihor & Marijka Kowaliw
$100-Charita Holod; Paul & Irene
Chumak
DOCUMENTARY FILM

HOLODOMOR:
VOICES OF SURVIVORS
(30 MIN)

Please join us for special
screenings at UCSS-T
Friday, September 18, 2015
at 6:30 and at 8:00 p.m.
Meet with the director
Ariadna Ochrymovych and
special guest Luba Goy
following the first viewing.

$1,000-Estate of A. Kusznir; Rev.
Tataryn John
$200-Chuma Bohdanna; Perun
Orysia; Replansky Marta; Stanko
Steve & Olga
$175-Drabik Wasyl
$150-Myhal Helen
$100-Bodnaruk Josephine;
Danylak Lesia; Dmytrow S.;
Korobaylo Walter/Lesia; Kurylo
Olga
$75-MyndiukBohdan
$50-Barszczyk Marion; Burij Anna;
Cechosh P.; Danylak Olha;
Homonko Vera; Moroz Tina;
Myhal Natalie; Trafyak
Mykhaylo & Maria
$30-Hohol Mychajlo
$25-Makarucha Antin
IN MEMORY OF IVANNA JACIW

$100-Holod Charita
IN MEMORY OF CHRISTINE BOLUBASH

$50-Junyk Helen; Wolowec
Katheryna

SPILNE SVIACHENE DONATIONS

$50-Kolisnyk Roman; Pyluk Lydia
$30-Burij Anna
$25-Czich Lilly
BANQUET SPONSORS

$5,000-The Temerty Family
$2,500-Ukrainian Credit Union
Ltd.
$1,000-Buduchnist Credit Union
Ltd.; Cholkan&Stepczuk
Chartered Accountants
$500-Bodnarchuk Sonya; Cardinal
Funeral Homes Ltd.; Shlapak
Fred & Irene
$250-Luciw Oleh
$200-Holod Charita; Perun Orysia
$100-Harasymchuk Theodore;
Wintoniak Chrystyna
$50-Burij Anna
SUMMER TRIPS SPONSORS

$500-Meest Corporation Inc.;
Ukrainian Credit Union
$100-Gludish JoAnne
DONATION IN KIND

IN MEMORY OF YURIJ PETLURA

DVD's available for purchase.
Minimum donation $5.00

$50-Mitchell Robert

$339.35-Holod Charita
$110-Malarek Victor
$100-Wanio Tatiana

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СЕНЬЙОРІВ ІМ.СВВ. ПЕТРА І ПАВЛА
Sts. Peter and Paul Ukrainian Seniors Residence
221 Milner Ave. Toronto, Ontario M1S 4P4 Tel: 416 291 3900 Fax: 416 291 3918
Web site: www.stspeterandpaulresidence.com
E-mail: office@stspeterandpaulresidence.com

 Приватні умебльовані
кімнати з опікою та
повним харчуванням
 До крила з опікою
приймаємо на тимчасове
перебування
 Одно- та дво-спальневі
апартаменти (ринкові
оренди і оренди залежні
від доходу) для
самостійного роживання

 Мешканці апартаментів
можуть харчуватися в
їдальні на замовлення
 Церковні відправи в
каплиці
 Українське оточення
 Добре товариство
 Дбайливi працівники
 Private furnished rooms with
care services and meals
 Respite Care

 One and two bedroom apartments for independent living
(both market and rentgeared-to-income units)
 Dining room meals available
for apartment residents
through a meal plan
 Church services in the
Residence chapel
 Ukrainian surroundings
 Good companionship
 Supportive staff
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НА ЗДОРОВ'Я: ДІАБЕТ І ДОГЛЯД ЗА НОГАМИ
іабет впливає на
кровообіг та імунну систему, що в свою
чергу знижує здатність
організму до самовідновлення.
З часом через діабет може статися ураження чутливих нервів,
особливо в руках і ногах (відоме, як "невропатія"). В результаті, особи з діабетом менше відчувають травму ноги, як
наприклад, пухир чи рану.
Якщо вони залишаються непоміченими і нелікованими,
навіть невеликі травми ноги
можуть швидко заразитися, що
потенційно може призвести до
серйозних ускладнень.

Д

Щоденний догляд за ногами
Як завжди, профілактика
краща
аніж
лікування.
Хороший щоденний режим
догляду за ногами допоможе
зберегти ноги здоровими.
Почніть з інструментів для
догляду за ногами – манікюрних ножиць, пилочки для нігтів, лосьйону, пемзи і ручного
дзеркальця. Маючи все необхідне в одному місці, легше щоденно слідкувати і доглядати за
ногами:
 Мийте ноги в теплій (не гарячій) воді, використовуючи
лагідне мило. Не мочіть ніг
надто довго, бо це може пересушувати шкіру.
 Коли ваші ноги ще мокрі,
використовуйте пемзу, щоб
тримати мозолі під контролем.
 Старанно витирайте ноги,
особливо між пальцями.
 Ретельно перевіряйте свої
ноги і між пальцями ніг, щоб

переконатися, чи немає порізів,
тріщин, врослих нігтів, мозолів
і т.д. Використовуйте ручне
дзеркальце, щоб оглянути ступні зісподу або попросіть когось,
щоб вам перевірив.

FESTIVAL FUN
Drop by the Ukrainian Canadian
Social Services -Toronto building
during the Festival for a taste of
Ukraine. See your friends and
make new ones.

Come and join us at the SUN Мийте порізи або подряпини FLOWER CAFE and feast on
лагідним милом і водою і зави- Ukrainian Cuisine - borsch, vareвайте сухою пов'язкою, яка під- nyky (pyrohy), cabbage rolls,
sauerkraut, sausages, sweets and
ходить для чутливої шкіри.
refreshments.
 Обрізайте нігті прямо впопеSaturday September 19,
рек і спилюйте гострі краї. Не
11:00 to 10:00 p.m.
стинайте нігтів закоротко.
Sunday September 20,
 Намазуйте лосьйоном без
11:00 to 3:00 p.m.
запаху п'яти і стопи. Стирайте
надлишки лосьйону, що не всякають. Не мажте лосьйону між
The SUNFLOWER BAR AND
пальцями ніг, оскільки зайва
GRILL is set up on the east side of
вологість може сприяти інфекour premises, where we are serving
ції.
BBQ sausage on a bun and your
 Носіть нові чисті шкарпетки choice of draft, wine and shots.
і добре підібране взуття кожен
день. Коли можливо, носіть білі
шкарпетки - якщо у вас є поріз
SUNFLOWER BAR AND GRILL
або рана, буде легко зауважити
hours are:
витік.
Friday 8:00 to 11:00 pm
Якщо у Вас виникають питання
Saturday noon to 12:00 pm
або сумніви, зверніться до
Sunday noon to 4:00 pm
Вашого лікаря.
Join us in the festivities !!!!
UCSS-T INVITES YOU TO

THE SUNFLOWER CAFE
AND TO

THE SUNFLOWER BAR
AND GRILL
Featuring Mead and
award winning wines by
“Rosewood Estates Winery”,
Craft beer and shots.

See you at
the Ukrainian Festival !

Take this opportunity to renew
your UCSS-T membership for
only $25.
Your membership fee and donatons support vital services offered
by our organization.
Traditional Ukrainian items are
also available for purchase in our
Kiosk.
We look forward to seeing you!!!!
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PLEASE BE GENEROUS.
Ukrainian Canadian Social Services (Toronto) depends on your generous donations to provide social services and programs to Ukrainians.
Your financial support means that we can continue to provide linguistically and culturally sensitive social services to the Ukrainian ethnocultural community.
We recognize and thank all donors for their generous support that helps
strengthen our community by helping those in our community who are
in need. All donations of $25 or more receive an official tax receipt.

Суспільна Служба Українців Канади повністтю залежна від Ваших
щедрих пожертв. Вони дають нам можливість проводити різні програми і забезпечувати українців Канади спеціальними послугами.
Ми цінуємо і дуже вдячні всім жертводавцям за щедру підтримку
українців, які потребують допомоги. На всі пожертви вартісттю
від $25 ми даємо посвідки.

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!
Please send a print ready text in
PDF format to toroffice@ucss.info.
Please make your cheque payable to
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.
Three issues per year.
Rates for b/w text:





1/8 page $50
1/4 page $80
1/2 page $150
full page $300

Copy deadlines:
 December 1, 2015
 March 1, 2016
 August 1, 2016

Colour additional costs. Should you have any questions please call us at (416) 763-4982 ext.201
Olena Lezhanska

SPECIAL SCREENINGS
at UCSS-T September 18, 2015 at 6:30 and 8:00 pm

DID YOU
KNOW?
YOU CAN
CONTRIBUTE TO
UCSS-T THROUGH
YOUR COMPANY’S OR
GOVERNMENT
AGENCY’S UNITED WAY
CAMPAIGN
Simply check the “other” box
AND ON THE LINE write in:
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.
Reg #: 12997 4572 RR0001
(Our charitable number)

VOLUNTEERS
NEEDED
Consider donating your time
at Ukrainian Canadian Social
Services Toronto by helping
us fulfil our charitable and
worthwhile commitments.
As a volunteer you can gain
experience and personal
satisfaction. Our clients will
be very grateful for your
dedication.
We provide compensation
for transportation. Please call
at (416) 763-4982 ext. 201

