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СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО
UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO) INC.
Our Mission: To provide culturally sensitive programs and services to enhance
quality of life for the Ukrainian Canadian community.
Наша Місія: Провадити культурно-специфічні програми та послуги з метою
поліпшення якості життя в українсько-канадійській громаді

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

 Мовні курси
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Екзекутивний Директор /
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Лiдія Цимбалюк
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Olena Lezhanska
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Office Administrator
Олена Небесна
Olena Nebesna
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Анна Семотюк
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Соня Боднарчук
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Юрій Дякунчак
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Ми відкриті:
з понеділка до п’ятниці
від 9 ої рано до 5 ої п.п.:
до 6 ої п.п. за попередньої домовленості
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

BOARD OF DIRECTORS
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Hours of operation:
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Toronto, ОN М6S 1Р7
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Тел: (416) 763 4982
Факс: (416) 763 3997
Еmаіl: toradmin@ucss.info
Website: tor.ucss.info
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Тетяна Ваньо
Tatiana Wanio

Богдан Музичка
Bogdan Mouzitchka
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ
Заклик до дії!
арешті надійшла весна,
вона наповнює енергією
життя весь світ навколо нас і
нас самих. Бруньки розвиваються на деревах, розквітають
квіти і барвисті весняні убори
мандрують з шаф на світ божий
у цей Великодний час.

Н

Весна – це час оновлення, відродження й надії. Це особливо
актуально для Суспільної
Служби Українців КанадиФілія Торонто. Члени ради
нещодавно провели сесію стратегічного планування і визначили три пріоритети для нашої
організації. Ось ці три стратегічні пріоритети:
● Досягнення фінансової стійкості
● Досягнення більшої видимості і взаємодії в громаді
● Досягнення організаційної
ефективності
Рада буде керуватись цим планом у нашому русі, щоб стати
сильнішою організацією, яка
має ресурси, необхідні для
забезпечення більше і кращих
програм для наших членів і
послуг для наших клієнтів, а
також ефективнішою у використанні наших ресурсів і в
успішній адаптації до змінного
середовища, в якому ми живемо. Щоб рухатись вперед, ми
потребуємо вашої підтримки.
Ми є членською організацією і
покладаємося на членські внески, щоб допомогти фінансувати наші послуги. На жаль, про-

тягом багатьох років наше членство скорочується. Повоєнне
покоління, яке допомогло створити організацію, передало
естафету поколінню «бейбібумерів», і нам потрібно взяти
ініціативу в свої руки. Чому
люди в нашій громаді не мають
охоти
підтримати
UCSSТоронто, набувши членство
вартістю $25? Маючи більш ніж
100-тисячну спільноту в GTA,
важко зрозуміти, чому ми
маємо лише 200 платних членів.
Якщо ви хочете зробити щось,
щоб підтримати українську громаду, але не маєте багато часу
або грошей, чому б вам не приєднатись до нашої організації і
дати можливість діяти від вашого імені, щоб підтримати найбільш вразливих членів нашої
громади? Ми знаємо, що через
небезпечну ситуацію в Україні
в ці дні майже вся увага і збір
коштів зосереджена там. Проте,
яка б велика не була ця потреба,
ми не можемо нехтувати тими,
хто потребує допомоги в нашо-

ВЕЛИКОДНІЙ
БАЗАР
У СУБОТУ, 23 КВІТНЯ
2016 РОКУ
10:00 - 2:00 ГОДИНІ П.П.
Можна купити:
вареники, голубці
писанки, паски
торти, печиво
вишивки, кераміку
та багато іншого
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
(416)-763-4982

му середовищі.
Наша мета в цьому році збільшити членство до 500 осіб.
Закличте ваших братів, сестер,
тіток, дядьків, двоюрідних братів
і дітей приєднатися. Станьте членами UCSS-Торонто і допоможіть зробити нашу громаду сильнішою.

Рада Суспільної Служби Українців Канади, філії Торонто
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PRESIDENTS STATEMENT
A Call to Action!
pring is finally here and we are
energized by the evidence of
new life all around us. Trees are
budding, flowers are starting to
bloom and colorful spring wardrobes are making their way out of
our closets for Easter.

S

Spring is a time of renewal, revitalization and hope. This is especially true for Ukrainian Canadian
Social Services -Toronto branch.
Members of the board recently
concluded a strategic planning
exercise and identified three priorities for our organization. The
three strategic priorities are:
 Achieving Financial
Sustainability

 Achieving Greater
Community Visibility and
Engagement

 Achieving Organizational
Effectiveness

a stronger organization that has
the resources necessary to deliver
more and better programs for our
members and services for our clients, as well as, being more effective with how we use our resources
and adapt successfully to the changing environment we are living in.
In this journey we will need your
support.
We are a member based organization and rely on membership fees
to help fund our services.
Unfortunately, over the years our
membership has been declining.
The postwar generation that
helped build the organization has
passed the torch to the baby boomer generation and we need to
step up. Why are people in our
community so reluctant to support
UCSS- Toronto by buying a $25
membership? For a community of
over 100,000 in the GTA it is difficult to explain why we only have
200 paid members.

The board will use this plan to
If you want to do something to
guide us in our journey to become
support the Ukrainian community
but don’t have a lot of time or
money why not join our organization and let us act on your behalf
to support the most vulnerable in
our community? We know that
because of the perilous situation
Ukraine is in these days almost all
LEGAL AID CLINIC attention and fundraising is focused there. However, great as
FOR FREE
that need is, we cannot neglect
IMMIGRATION
those in our midst who need help.
FAMILY LAW
Our goal this year is to increase to
CRIMINAL LAW
500 members. Get your brothers,
ESTATE PLANNING
sisters, aunts, uncles, cousins and
children to join. Become members
Thursday, APRIL 28 at 7 pm
of UCSS-Toronto and help make
our community stronger.

СПІЛЬНА КУТЯ
27 січня на спільну кутю у
Суспільну Службу Українців
Канади, філія Торонто прибуло
понад 60 гостей, яких частували
смачними традиційними стравами - вареники, голубці, борщ
– вміло приготовані Людмилою
Маріняко та добровольцями
Павліною Сянською та Ганною
Боярчук. Молитву провів о.
Богдан Сліпий парох Українського Католицького Собору
Пресвятої Богородиці. Мистецьку програму підготувала
пані Марія Семчук. Чудовими
колядками
у
виконанні
Любомира Луцишина та Галини Гринечко насолоджувалися
усі гості. Хвилиною мовчання
присутні вшанували світлу
пам’ять Романа Колісника. Ще
довго не розходились присутні,
колядували, у всіх був чудовий
святковий настрій.

ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ
СУСПІЛЬНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ,
ФІЛІЯ ТОРОНТО

20 КВІТНЯ
6 год п.п.
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оординатор програм і
керівник Бюро порад
Суспільної служби Олена
Лежанська розповідає, що вперше Юрко Супрун прийшов на
волонтерську службу під час
українського фестивалю. В
суботній день фестивалю, 19
вересня, відпрацював вісім
годин замість чотирьох. Робив
усе, що потрібно було. Зокрема,
супроводжував людей з приміщення Служби до місця, де
були розгорнуті тенти бару
“Соняшник”. Падав дощ, але
Юра своєю парасолею прикривав не себе, а літніх людей.
Після фестивалю Юрій сказав,
що хотів би продовжити волонтерство, тепер уже в якості
викладача комп’ютерних курсів.

К

Інеса Бурковська, Омелян
Боднарук, Катерина Лотоцька,
Михайло Траф’як. I всі ми такі
різні, до того ж нетерплячі, з
різним рівнем комп’ютерних
знань. А вже ті наші різношерсні ноутбуки!
Відзначу, що наш юний викладач,
окрім різнобічних
комп’ютерних знань має ще й
дивовижну витримку, уважність, такт. ”Дуже знаюча людина ”, - вважає Надія Гогоц. І
продовжує: “Юра терплячий,
старається допомогти усім,
індивідуально дійти до кожного”. Справді, Юрко спокійно
враховує й задовольняє наші
запити й забаганки.
Олена Лежанська каже про
працю Юрія Супруна: “Я знаю
не так багато волонтерів, котрі
б так безкорисно, щиро, від
серця працювали у нас. Юра
веде курси по суботах, ніхто з
дирекції його не бачить, а може
й не знає. Для чого йому це все?
Думаю, - він така людина: щиро
від серця робити людям добро”.

Запитую Юру, що спонукало
його при всій зайнятості, ще й
до волонтерства у Суспільній
службі. “Що спонукало?”
(пауза) І продовжує “Потреба
допомогти людям, познайомитися з ними. Думаю, що хтось у
майбутньому допоможе й мені.
A взагалі, це у мене з народжен- А від нас усіх, курсантів, - слова
Катерини Лотоцької: “Вдячні
ня і від батьків.”
цьому зовсім молодому хлопцеНа курсах 5-6 осіб: Надія Гогоц,
ві, вдячні Суспільній службі,
що організувала
такі курси і знайшла таких добровольців.”
Очікуємо
на
нових так необхідних
Суспільній
службі добровольців та щедрих жертводавців.
Юрій Супрун під час фестивалю

Михайло Траф’як

ДОМАШНІ
ВАРЕНИКИ
ТА ГОЛУБЦІ
(416) 763-4982

ІНТЕРВ’Ю З ВОЛОНТЕРОМ

HOMEMADE
UKRAINIAN
FOOD

BINGO

On the first thursday
every mOnth
at 11:30 am
fresh perogy will be
available for lunch

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)
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БЮРО ПОРАД
Шановне Бюро Порад:
Мені 62 роки. Я ще працюю, але
думаю піти на пенсію. Яку пенсію я зможу отримувaти, якщо я
перестану працювати у 62 роки?
Шановна Панi,
Канадський пенсійний план*
(Canada Pension Plan) надає вам
і вашій родині часткову виплату
вашого заробітку в разі вашого
виходу на пенсію, інвалідності
або смерті. Стандартний вік,
щоб почати отримувати зароблену пенсію є один місяць після
65-го дня народження.
Починаючи з 18 років, чим більше ви працюєте, заробляєте і
робите внесок в Канадський
пенсійний фонд СРР, тим більшу пенсію ви будете отримувати, аж до максимальної пенсії,
яка у 2016 році складає
$1,092.50 в місяць. На даний
час середньомісячна пенсія
особи, яка працювала в Канаді
з 18-ти років є близько $500.
Ви можете почати отримувати
неповну пенсію вже у віці 60
років або почати отримувати
підвищену пенсію після 65
років. Розмір вашої пенсії буде
залежати від того, скільки і як
довго ви вкладали в CPP і від
вашого віку в той час, коли
ваша пенсія почнеться. Якщо
ви почнете отримувати пенсію
в віці 60 років, ваша пенсія буде
на 36% меншою ніж у віці 65
років. Якщо ви підете на пенсію
у 70 років, то ваша пенсія буде
більшою на 42% ніж у віці 65
років.
У вашому випадку, якщо ваша
зароблена CPP пенсія, наприк-

лад, має бути $3,120 на рік, з
виплатами $260 на місяць, коли
вам буде 65 років у 2019 році, то
ця сума зменшиться на 21.6%
(0,60% Х 12 місяців Х 3 роки),
якщо ви підете на пенсію у 62
роки. На підставі цієї зміни,
ваша річна пенсія зменшиться
на $674 до $2,446 на рік і виплати вже будуть $204 на місяць до
кінця вашого життя. Ця пенсія
буде тільки трохи збільшуватися щорічно згідно з вартістю
життя, яка оцінюється за
індексом споживчих цін. Про
розмір своєї заробленої пенсії
ви можете дізнатися відкривши
свою сторінку на сайті Service
Canada Account.

Гарантованого
Доходу
–
Guaranteed Income Supplement,
щомісячної доплати для малозабезпечених осіб. Ці пенсії
можуть отримувати особи,
яким виповнилося 65 років і які
постійно проживають в Канаді
більше, ніж 10 років та відповідають
іншим
вимогам
Канадського уряду.
Більше інформації про цi пенсії
та зміни в них, які оголосив
уряд Канади, читайте в наступному примірнику Соняшника.
*Інформацію взято з сайту Service Canada
www.servicecanada.gc.ca

У Суспільній Службі ми можемо допомогти вам з цим.
Пам'ятайте, що ви повинні
подати заяву на пенсію, вона не
нараховується
автоматично.
Зароблена пенсія відрізняється
від пенсії, яка забезпечує старість, Old Age Security, та
М.Кушнір з видавцем В.Матвієнком

ЩОТИЖНЕВІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS
Вівторок
Tuesday
Середа
Wednesday

Руханка для старших 9:30 am
Exercises for Seniors / Англійський для початківців /
English classes 10:00 am
Бабин Борщ 1:00 pm - 2:00 pm / Babyn Borscht
Світлиця – 2:00 pm / Lectures in Ukrainian

Четвер
Thursday

Руханка для старших 10:30 am / Exercises for Seniors /
Англійський для початківців / English classes 10:00 am

П’ятниця
Friday

Руханка для 55+ / Free ESS Fitness classes for 55+
3:00 pm – 4:00 pm

Субота
Saturday

Monday to Friday
from 9 am to 5 pm

Англійський для початківців 10 am / English classes
Компютерні курси / Computer Courses 12:00 pm

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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EASTER TRADITIONS
Please find below an excerpt from Mary Kuschnir`s book "Our Celebrations Наші Свята”, which can be purchased at
UCSS-T and at the Easter Bazaar for $60.

aster Sunday morning in the
Ukrainian tradition begins at
sunrise. That is when the faithful
arrive at church for Voskresne
Utrenya or Resurrection Services.
This service, before the Divine
Liturgy, consists of a procession,
which circles the church three
times. The makeup of the procession is the Kalatala or Wooden
Clappers. Parish elders carry the
Plashchnyjya or the Holy Burial
Shroud.

E

After the third passage, the procession stops in front of the church
doors, which symbolizes the
impossibility of being able to enter
the Kingdom of God before the
Resurrection of Jesus Christ. The
priest sings the joyful Easter song
"Khrystos Voskres” or “Christ is
Risen" the first time himself.
All the faithful repeat the triumphant hymn a second time.

church with the crucifix to open
them, the priest begins "Khrystos
Voskres" a third time, as the congregation joins in. This dramatic
entrance reminds us that Heaven
is now available to all because our
Savior has conquered death with
his death. All enter the church and
the Divine Liturgy of Easter, the
Great Day begins. After the
Resurrection Liturgy, the parishioners greet each other with
Христос Воскрес! "Christ is
Risen". They respond with
Воістину Воскрес!
“He is
indeed Risen". Church bells ring
out to proclaim the joy of the
Resurrection of Jesus Christ.

Immediately after the Liturgy,
people return home to break the
long fast with an Easter breakfast of consecrated or blessed
food. The menu consists of
boiled eggs, a variety of hot and
cold ham and kovbasa, cheese,
Then, striking the doors of the
salads, horseradish and beet re-

lish, and delectable Easter breads
and pastries.
When the family gathers, the meal
begins with Easter grace, followed
by a ceremonious service of the
blessed egg, where the eldest or the
head of the family divides it into
portions, one for each person at
the table. Again, with the traditional Easter greeting "Christ is
Risen" all sit to enjoy their
Easter feast. This ritual symbolizes family unity and expresses
hope for a happy and prosperous year until next Easter.
It is the custom to exchange or
give Easter Eggs, when greeting
friends and family to strengthen
the relationships between the
givers and receivers and to preserve the art of writing Pysanky.
To give a Pysanka is give a symbolic gift of life; each has a special
message to bring good blessings
into the home of the recipient.

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: БІЛЬ ГОЛОВИ
MarikaDubyk,
Registered Nurse, Certified
Diabetes Educator, Canadian
Diabetes Accociation

снують різні типи і причини
болю голови.

І

Синусний біль голови локалізується в передній частині голови
і обличчя. Біль спричиняється
запаленням і набряком придаткових пазух, що знаходяться за
щоками, носом і очима.
Біль посилюється при нахилах
вперед, особливо при першому
ранковому пробудженні. У вас
можуть бути виділення з носа
або біль у горлі.
Біль голови від напруги
спричиняється спазмом м’язів
голови і шиї. Може бути тупий
або постійний пульсуючий біль
над очима і по всій потилиці.
Біль може поширитися на всю
голову або переміститися на
шию і плечі. М’язи в цих місцях
можуть бути спазмовані.

каві, чаї, безалкогольних
напоях і шоколаді
• Червоне вино або інші
алкогольні напої
 Зміну погоди або перепади
атмосферного тиску
 Напруження зору
 Гормональні зміни у жінок,
подібні тим, що виникають
при місячних
 Ліки, такі як протизаплідні
таблетки
 Надмірну або недостатню
кількість сну
 Пропуск їжі або занадто
великі перерви між прийомами їжі
 Паління або перебування в
накуреному приміщенні
 Стрес
Мігрень спричиняє сильний
біль, зміни зору, нудоту і блювоту. Світло, шум або деякі
запахи можуть загострити ці
симптоми. Біль може початися
біля очей або чола з одного
боку, але може також поширюватися на інші місця.

Мігреневий біль голови спричиняється набряком кровоносних До початку мігрені можуть
судин у мозку. Мігрень може з’явитися
попереджувальні
загостритись через:
ознаки, що називаються аурою.
 Яскраве світло або світло,
• Раптова втома або часте позіщо спалахує, голосний шум
хання
або гострі запахи
• Зорові зміни – сліпі плями,
 Деякі харчові продукти і
яскраві спалахи, смуги, розминапої, як наприклад:
тий зір
• Тверді сири
• Пощипування в руці або нозі
• Перероблене м'ясо
Кластерний біль - сильний біль
• Білий хліб або злаки з глюокремих
ділянок голови. Біль
теном
голови виникає групами або
• Добавки, такі як замінники
кластерами один або більше
цукру або глютамат натрію
разів на день з тижневими або
• Кофеїн, що міститься в

місячними
циклами.
Наприкінці кластерного циклу
біль голови раптово припиняється. Найчастіше цей біль
не повертається протягом від 6
місяців до одного року і більше.
Причини виникнення кластерного болю голови невідомі, але
серед причин, що його викликають, можуть бути:
• Зміни кількості денного
сонячного світла навесні або
восени
• Сліпуче світло
• Алкоголь, паління
• Деякі продукти харчування
• Певні ліки
Негайно зателефонуйте своєму
лікарю, якщо:
• Біль голови виник в результаті травми голови.
• У вас невиразна мова, зміни
зору, проблеми з рухами рук
або ніг, втрата рівноваги,
почуття замішання або втрата пам'яті
• У вас біль голови з високою
температурою, заніміння
шиї, нудота і блювота
• Біль голови виник раптово і
він сильний
• Біль голови за 24 години
став сильнішим, або якщо
він триває довше одного дня.
• У Вас сильний біль голови, і
він розташований біля одного з почервонілих очей.
• Якщо його характер або
інтенсивність змінилися.
Якщо у Вас виникають питання
або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря або медичної̈
сестри.
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Список жертводавців (1-12-2015 - 31-03-2016)
$2,000 Iwanchyshyn George
$550 Zawerucha – Swyntuch, Olha
$500 Rabenko, Tanya
$300 Shpikula, Nadia
$250 Tarnavskyj, Maria; Teslevic, L.
$200 Bodnarchuk, Evan & Bernice;
International Org. of Ukr.
Communities; Kalyn, Jerry; Kawun,
Bohdan; Kusela, Ihor; Stanko, S.
$150 Rev. J. & Mrs. M. Barszczyk;
Czich, Teodor & Lilly; Medwidsky,
W.; Pahuta, Zenon & Donna;
Prokopetz, Sonia; WellsBarchynsky, Oksana; Wolicki,
Nestor S.
$125 Podilchak, Jean
$100 Babiy, G. & J;. Bodnarchuk,
Sonya; Danylak, Olha; Dmytryshyn,
O.&M.; Dozorsky, Olga; Drunewych,
Igor; Duvalko, J.; Harasymchuk,
Theodore; Hrycyna, Roman; Kawun,
Ulana&Karst, Michael; Kohut
Tatiana; Kolisnyk, Roman;
Kondracki, Michael & Kvitka;
Kostyniuk, Nestor; Maksymiw,
Oksana; Maruszczak, Maria; Myhal,
Natalie; Myndiuk, Bohdan;
Prystayko, M.; Pyluk, Lydia;
Replansky, Marta; Rev.John
Tataryn; Rudensky, Ihor; Ruzycky,
Taissa; Smith Monument Co. Ltd.;
Stimpson, David Charles; Subtelny,
Orest&Maria; Taraschuk, I.
$75 Cybulsky, Irene; Hlibchuk, Walter
and Claire; Hukowich, Andrew;
Kapuszczak, Katherine; Luciw, W. &
N.; Nowakiwsky, Halyna
$60 Duda, Sophia; Perry, William
$50 Andrachiewicz, Marian; Boyko,
M.; Chyz, Nina; Drabik, Wasyl;
Dzulynsky, Orest & Tania; Gula,
Leonida; Hirchenko, Nina; Hnayda,
Lidia; Kowalchuk, Alexandra;
Kowalsky, Christina; Kowalsky,
Maria; Kozlowsky- Holubitzky,
Mary; Laluk, Bohdan; Latyshko,
Olena; Lobatsch, Anna; Lysyk,
Olena; Maslej, Stefan; Moroz, Tina;
Obal, Natalie; Osadsa-Payne, Irma;

Pidzamecky, Karl; Riopka, John;
Spriggs, John & Phyllis; Tomilko,
John; Turkewych, Anna
$40 Khomenko, Lyudmyla; Holod,
Charita; Kowalczuk-Kachka, Lesia
$30 Kostelnyj, Stefan; Medicky, Helen
$25 Burij, Anna; Cechosh, Marta;
Dutka, Irene; Goshulak, Daria; Gula,
Aleksandra; Haras, Orysia; Harras,
Tony; Kowalyk, Alexandra; Krawec,
Maria; Kudla, H.; Lozinski, Maria;
Mackar-Lehnert, Oksana;
Melnychuk E.; Nosyk, Irene;
Pankiw, Halyna; Pochmursky,
Larisa; Styranka, Maria; Syrotynsky,
Marta
$20 Czerwinskyj, Mykola;
Jakubowsky, Slava

IN MEMORY OF:
ANNA ANDRUSHENKO AND
ANTONIA NEWMERSCHITSKY

$250 Anonymous
Ivan&Jaroslawa Figol
$250 Figol, M.& B.

$200 Kowalsky, Alexandra
MARKO KOWALSKY

$200 Komorowsky, Andrij & Irene
JURY KOMOROWSKY

$150 Pelensky, Nadia
JOHN LOJOWSKY

$100 Murphy, Terry;
$50 Amalu, Linda
MIKE DANKOWYCH

$100 Kotowycz Mark
GEORGE SENKIW

$75 Kawun, Peter
PARASKA KAWUN

IRENE CHUMAK BIRTHDAY PARTY
DONATIONS

$200 Chuma, Bohdanna
$100 Danylak, Lesia; Dmytrow, S.;
Korobaylo, Walter & Lesia
$30 Holod, Charita
$60 Zawerucha – Swyntuch, Olha
$50 Pyluk, Lydia; Semotiuk, Ann;
Werhanowsky, Vera
$40 Burrows, Nel; Kowaliw, Ihor &
Marijka; Kulyk, Taras; Kuschnir, M;
Lysenko, Valeria; Matla, Ihor;
Melnychuk, Eugenia
$30 Bidiak A.; Drohobycky, Omelan;
Holod, Charita; Matviyas, L.;
Ryndenko, Galyna; Zyhar, Osyp
$25 Besky, O.; Bojcun, Anna; Borowik,
Anisya; Cymbaluk, Lidia; Czich,
Teodor & Lilly; Dusanowsky, Olga;
Duvalko, J.; Kostelnyj, Stefan;
Mykytyn, Anna; Rodak, Walentina;
Shelestowsky, Roy&Joan; Szagala, N;
Szewczuk, V.; Yashchyshyn, K.
SPILNA KUTIA DONATIONS

$446.93 Holod, Charita
$75 The Healing Source Integrative
Pharmacy
$50 Costco Etobicoke
DONATION IN KIND

$50 Sharko, Gertrude
TED SHARKO

$50 Sawka, Marta

MYROSLAW HORUNJAK

$50 Wawryshyn, Mykhailo
HALIA WAWRYSHYN

$50 Zarowskyj, Roman
ANIZIA ZAROWSKY

$35 Pendzey, Luba
BOHDAN PENDZEY

$25 Kozar, Mary
WOLODYMYR

$25 Socotsky, Walter & Patricia
OLGA SOCOTSKY

WILLS AND BEQUESTS

You may support Ukrainian
Canadian Social Services,
Toronto Inc. through your last
will and testament.
Just phone your lawyer and
ask to include the UCSS-T in
your will.
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INCOME TAX CLINIC

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
РОМАН
КОЛІСНИК
народився 1923 р.
у с. Товстеньке
(нині
Чортківський район на Тернопільщині). Закінчивши гімназію,
Роман вступив до дивізії
«Галичина». Закінчив війну в
ранзі хорунжого в американській зоні окупації. По звільненні 1947 р. жив у Мюнхені, де
вступив до Української вищої
економічної школи, працював
у тижневику «Українська трибуна». У 1949 р. переїхав до
Австралії, а в 1957 р. до Канади.
Одружився з Галею Солтикевич.
У Канаді працював в адміністрації газет «Вільне слово» та
«Новий шлях». Вивчившись на
фінансового аналітика, отримує працю в уряді Онтаріо.
Опублікував ряд гумористичних збірок, репортажів, спогадів. Зібрав, опрацював та видав
матеріали до історії Дивізії
«Галичина». Загалом видав
понад 800 наукових, публіцистичних та художніх творів, лавреат численних нагород.
Помер 10-го січня 2016 р
MYCYK, HELEN
(nee. Leschuk)
Born February 10th,
1926 in the village of
Korchiv,
Ukraine.
Arrived in Canada 1938. Long
time member of the Ukrainian
Women’s Organization.

"BOB" Вже багато років Суспільна
Служба бере участь у програмі,
організованій
Канадською
died on January 9,
Податковою Аґенцією (Canada
2016 in his 85th year.
Revenue Agency), яка допомогає
Born September 9,
малозабезпеченим сім’ям та
1930 in Pidbirtsi, Ukraine,
особам виповнювати податкові
Bohdan was a proud Ukrainian
декларації
(Income Tax
who escaped Soviet Ukraine
Returns). У березні та квітні
during WWII to find a better life in
цього року у Суспільній Службі
Canada. He was a devoted husпрацюють чотири добровольцi,
band, father and the best Dido
які безкоштовно заповнюють
ever. He will be forever missed and
податкові форми - Наталка
always held dear in our hearts.
Мигаль,
Кен
Коннерс,
Світлана Янушевич та Ольга
Воротнікова. Вони вже допомогли більш, ніж 100 сім’ям та
особам.
BOHDAN
BREZDEN

ЛІТНІ ЕКСКУРСІЇ
ПО ОНТАРІО

Влітку 2016 року відбудуться екскурсії на ферму
Городинського, Ніагарський водоспад та круїз на
кораблі серед тисячі островів!

Щиро дякуємо вам, добровольці,
за вашу невтомну благородну
працю!

Запрошуємо усіх брати
участь в літніх екскурсіях із
Суспільною Службою!
(416) 763-4982
Лекція історика В.Мороза

ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ

ДОБРОВІЛЬНОЮ ПРАЦЕЮ!
Ласкаво запрошуємо студентів середніх шкіл
відпрацювати 40 громадських годин.
Довідка по закінченню.

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ
У СЕРЕДУ 18 ТРАВНЯ о 2:ОО ГОДИНІ

Passed away peacefully on March
16, 2016 at the age of 90.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
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DEAR READERS: To continue providing our advisory services and our
programs we need your financial help. Please be generous.
We issue tax receipts for donations of $25 and over.

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!
Please send a print ready text in
PDF format to toroffice@ucss.info.

Address: ____________________________________________

Please make your cheque payable to
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.

City: _________________ Province ____ Postal Code ________

Three issues per year.

Tel: ______________ Email: ___________________________

Rates for b/w text or color text



Name of donor: ______________________________________

Membership: __ $25
Donation of:

$50 $100 $200 $300 $400

Other _________

Please make cheques payable to Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc. and mail to






1/8 page $60 / $90
1/4 page $100 / $150
1/2 page $200 / $300
full page $350 / $450

2445 Bloor St. W., Toronto, ON M6S 1P7
Copy deadlines:
To donate by credit card please go to our website: tor.ucss.info and
click on Donate Now through Canada Helps

 August 1, 2016
 December 1, 2016
 March 1, 2017

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

OUR CELEBRATIONS
Do not forget about the joys of family and our celebrations… They define our identity. They give our
children roots and the understanding of the richness
of our faith, traditions, folklore, customs and even
our superstitions.
Our Celebrations is dedicated to all who consider themselves to be of Ukrainian heritage and to
those who enjoy our traditions, customs and culture. To those who helped define our identity, our
religious and spiritual customs, and our family traditions and festivities.
This book is also dedicated to our families,
especially to our Mamas and Babcias who have
kept our heritage alive. Their gift to us is to leave
an enduring love of family; our legacy is to pass our
traditions to our children to continue celebrating
our Ukrainian heritage.
These traditions and rituals often tell a story about a
family. It is my family’s belief that children who
have an understanding of their past and knowing
they belong to a community helps them enjoy a life
with compassion, integrity and love.
Wishing Everyone Only the Best!

ПЕРСОНА
НАЛЬНИЙ
Л
ЙК
КРЕДИ
ИТ
All Proceeds Support Ukrainian Canadian Social Services,
Toronto Branch. Available at UCSS-T
2445 Bloor Street West (416) 763 - 4983
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* OAC. APR. Rates are subject to change. Fees and ch
harges may apply. Refinances of existing Ukrainian Credit Union loans do not
qualify for this offer. Existing members with personal looans are not eligible to apply for this introductory offer. New
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ome verification. May be subject to penalty for early withdraw
wal. Other terms
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